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relação política entre governo 
e base vai à “prova dos nove”
A relação política entre o governo de Ronaldo Caiado e sua 
base na Assembleia Legislativa será colocada à prova pela 
primeira vez, na próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro, na 
eleição da nova mesa diretoria da Casa. E para o secretário 
e articulador político do governo, Ernesto Roler, será o seu 
“batismo de fogo” na função, se ele obtiver êxito na cons-
trução do consenso em torno do nome apoiado por Caiado, 
parabéns, mas se não conseguir, o resultado da eleição lhe 
terá sido um alerta para que esteja cada vez mais atento 
aos movimentos dos parlamentares da base de apoio do 
governo. Pois nesse campo, uma pequena insatisfação hoje, 
se não for acompanhada e bem administrada, pode se trans-
formar num problema de grande repercussão política para 
o governo. E não há como negar contrariedades junto aos 
parlamentares da base do novo governo, com a postu-
ra que o novo governador vem adotando em relação a 
eles. Acostumados aos “mimos” de Marconi Perillo nesses 
últimos 20 anos, eles ainda não se acostumaram ao esti-
lo ‘cawboy’ do novo inquilino do Palácio das Esmeraldas. 
Marconi os convidava sempre para reuniões de trocas de 
ideias e jantares em palácio. Telefonava e mandava men-
sagens de aniversário, sobre a saúde de quem foi hospi-
talizado se colocado à disposição; mandava flores para as 
aniversariantes e gestantes que iam para a maternidade 
pra darem a luz, em muitos casos, dizem até que as suas 
flores chegavam antes das flores dos maridos.

BasE Racha E ElEição 
poDE tER Duas chapas

Todas as evidências indicam que 
haverá disputa na base do governo, 
pela presidência da Assembleia. O 
governador Ronaldo Caiado apoia 
abertamente um pretendentes, Ál-
varo Guimarães (DEM). Entretanto, 
há um grupo de descontentes lide-
rados pelos também democratas, 
Iso Moreira e Dr. Antônio, que já 
conta com o apoio superior a 14 de-
putados, segundo estimativas dos 
democratas e um terceiro, liderado 

pelo deputado Lissauer Vieira (PSB) que tem o apoio de Humber-
to Aidar (MDB), Cláudio Meireles (PR), dentre outros. A tendência, 
segundo admitem alguns, é de haver o afunilamento desses dois 
grupos numa única chapa. O deputado Lissauer Vieira aparece bem 
cotado como candidato a presidente nesse momento.  

tEmpERamEnto DE 
caiaDo não vai muDaR 
Em Razão Do caRgo
Que ninguém espere por mudança de tempe-
ramento do Dr. Ronaldo Caiado, apenas em 
razão do cargo de governador para o qual foi 
eleito a exercer nos próximos quatro anos. Di-
zem os estudiosos da área que várias mudan-
ças são passíveis de ocorrer no ser humano, 
outras não, e o temperamento, por exemplo, 
pertence ao segundo grupo. Você até conse-
gue se educar a ter melhor autocontrole, mas 
quando chega a determinado limite, explode. 
Portanto, o Ronaldo Caiado que começou a 
elevar o tom numa discussão com deputados 
de oposição há poucos na Assembleia Legis-
lativa, é aquele o mesmo Caiado do estilo paz 
e amor da campanha de 2018, e o mesmo 
das explosões contra o deputado Garoti-
nho (PP-RJ) e com o senador Eduardo Braga 
(MDB-AM), ambos com vídeos fartamente 
disponíveis nas redes. E se será em tom “paz 
e amor”, ou “chapa quente”, tudo depende dos 
ingredientes do momento. E em se tratando 
do agora governador Ronaldo Caiado, esses 
momentos de alta tensão não chegam a ser 
novidade para os goianos, não é mesmo? Mas 
da mesma forma que o temperamento forte é 
uma característica dele [Caiado], a honestidade 
ao extremo também é característica sua ao 
longo dos seus 69 anos de vida. Faz política há 
32 anos sem nunca se contaminar sequer por 
uma pequena mancha, mesmo transitando 
numa atividade que tem sido marcada por 
tantos escândalos. Atravessou o “mensalão” e 
a lava jato, para ficar apenas nos dois maiores 
escândalos de corrupção da história do País e 
do mundo, sem que o seu nome fosse sequer 
mencionado em qualquer listinha. Seus adver-
sários procuraram com ‘lupas e lanternas’ nas 
mãos pra ver se viam o seu nome em alguma 
listinha da lava jato, ou quem sabe de amigos 
de amigos de ‘sócios do clubão’, para criar as 
condições de mostrar aos eleitores que o Caia-
do não era tão diferente dos outros assim, ten-
tar passar a ideia de que no meio político todo 
mundo é mais ou menos parecido. Mas nada 
de achar o nome Caiado nas tais listas. 

ERRos Do 
pRópRio govERno
Mas se de um lado os adversários não conse-
guiram encontrar uma agulha para apontar 
para criticar em Ronaldo Caiado, durante toda 
a campanha, o mesmo não se pode dizer al-
gumas ações de setores do próprio governo, 
nessas sua primeiras semanas. Além do cipoal 

e latadas de espinhos arranha-gatos, deixados 
para dificultar a sua vida, dívidas monstruosas, 
uma folha por pagar e administração desor-
ganizada, segundo o atual governo, alguns 
setores do próprio governo se encarregaram 
de dificultar um pouco mais as coisas.

pRimEiRas quEDas
Nas três primeiras semanas de vida do go-
verno, caíram  o secretário de Comunicação 
e o primeiro presidente nomeado para a 
Agetop. Não se questiona a competência 
técnica a secretária da Economia, Cristiane 
Schmidt, que só pelo fato de ter sido suge-
rida pelo ministro Paulo Guedes (Economia), 
já nos faz crer se tratar de grande competên-
cia. Contudo, ela não demonstrou possuir a 
mesma habilidade nos microfones, nas en-
trevistas para os veículos de comunicação. 
Doutora Cristiane poderia ter evitado o tom 
beligerante usado em algumas entrevistas, 
ao se referir à famigerada folha de dezem-
bro, com direito a parcelamentos por aí vai. 

os motivos
E há deputados contrariados também com 
o fato de ainda não terem sido convidados a 
levar suas listas de nomeações. Enquanto isso, 
alguns reclamam de nomes que serviram aos 
governos anteriores em cargos importantes 
e que, segundo eles, estão sendo mantidos 
no atual governo. Chegam a aponta-los em 
listas de whatsapp. Lamentam, ainda que por 
enquanto não o façam publicamente, da gran-
de quantidade de forasteiros na composição 
do primeiro escalão do governo do democrata. 

moDElo fEDERal
A impressão que se tem é que o governador 
Ronaldo Caiado está seguindo em Goiás o 
modelo semelhante ao adotado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, no Governo Federal, 
em alguns aspectos. Se no plano federal o 
Ministério da Fazenda passou a ser chama-
do de Ministério da Economia, no estadual 
a Secretaria da Fazenda muda para Secreta-
ria de Economia, com a partir da aprovação 
do projeto de reforma administrativa pela 
Assembleia Legislativa. Bolsonaro também 
montou a equipe de governo sem interfe-
rência dos partidos políticos, que apenas 
acompanharam a tudo de olhos bem aber-
tos, porém, pela primeira vez na história re-
cente do Brasil, sem reclamar. Ainda não se 
sabe por quanto tempo o presidente Bolso-
naro conseguirá sustentar esse modelo e até 
quando o governador Ronaldo Caiado man-

terá na equipe essa constelação de astros e 
estrelas prestando serviços aos goianos. A 
menos que todos consigam produzir ótimos 
resultados para a população, em suas res-
pectivas áreas.

DE outRos EstaDos
No plano estadual, Caiado também montou 
sua equipe de primeiro escalão, como se esti-
vesse montando um Ministério, ou seja, com 
cada qual procedente de um Estado diferente, 
com praticamente sem as presenças de goia-
nos entre os principais postos. E aqui como 
lá, sem reclamações públicas por enquanto. A 
ausência de reclamações, contudo, não signifi-
ca que a classe política esteja satisfeita, muito 
pelo contrário, com base no que se percebe 
conversando com dirigentes partidários e líde-
res com e mandatos da base caiadista no dia a 
dia, fica a impressão que a maioria anda como 
que entalada com “sapo na garganta”, pela op-
ção do governador por montar a maior parte 
do 1º escalão do governo com forasteiros.   

BasE Rachou
 Todas as evidências indicam que haverá dis-
puta pela presidência da Assembleia na base 
do governo, na Casa. O governador Ronaldo 
Caiado tem preferência e apoia abertamente 
um pretendentes, Álvaro Guimarães (DEM). 
Entretanto, há um grupo de descontentes 
liderados principalmente pelos também 
democratas, Iso Moreira e Dr. Antônio, que 
já contam com o apoio superior a 14 depu-
tados, segundo estimativas dos democratas 
e um terceiro, liderado pelo deputado Lis-
sauer Vieira (PSB) e que conta com o apoio 
de Humberto Aidar (MDB), Cláudio Meireles 
(PR), dentre outros. A tendência, segundo 
admitem alguns é de haver o afunilamento 
desses dois grupos em torno de uma única 
chapa. O deputado Lissauer Vieira aparece 
bem cotado para encabeçar a chapa. 

caiaDo E as cascavéis
A levar em conta alguns movimentos adota-
dos nesses últimos três meses, o governador 
Ronaldo Caiado parece decidiu a esmagar a 
“cobra cascavel” que andou lhe picando pelo 
menos nesses últimos dez anos, na política de 
Goiás. Sabedor desde a adolescência campe-
ando nos campos das fazendas de sua família, 
nos municípios de Crixás e Americano do Bra-
sil, da ameaça que representa o veneno dessas 
peçonhentas sem aspas, tanto para animais 
quanto para humanos, Caiado deve ter apren-
dido que não dá para brincar com esse bicho. 
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o jeitinho acaba?

O Brasil é um país de contrastes, desigual-
dades e do pitoresco. A coisa mais arraiga-
da em nós é o jeitinho, a forma de driblar 
as regras para conseguir o que se pretende. 
Isso sempre valeu para coisas do cotidiano, 
como colher flor em jardim alheio ou invadir 
o pomar pra roubar frutas. Mas o jeitinho vi-
rou regra geral, que acabou em tragédia em 
pelo menos dois episódios no final de sema-
na. Por aqui, o ônibus que saiu do Maranhão, 
com pelo menos dez irregularidades, e que 
conseguiu rodar metade do seu trajeto sem 
ser incomodado. Transporte clandestino é 
uma realidade porque tem gente que preci-
sa viajar por um valor menor do que as em-
presas oferecem no mercado. E porque tem 
gente que quer ganhar dinheiro de manei-
ra informal. O acidente parou este ônibus. 
Certamente, mais de uma centena neste 
momento cruzam o país, levando gente e 
sonhos, sem ser incomodada. Brumadinho 
vai para a história como uma das maiores 
tragédias no país. Igualmente, com histó-
rias mais contadas e prejuízo já garantido. 
Nesta terça, a Vale começa a desembolsar 
R$ 6 milhões em ajudas de custo, indepen-
dente das indenizações. Está com mais de 

R$ 11 bilhões bloqueados pela justiça. Com 
ações em queda na Bovespa e com o anún-
cio de ações na justiça norte-americana, por 
enganar os investidores de lá. Em xeque, no 
caso, as regras ambientais. Vamos afrouxar 
de vez, ou vamos fazer valer a regra?

Sintego no lucro
O maior sindicato que representa a educa-
ção em Goiás marca pontos com o novo Go-
verno. bia de Lima mantém a liderança no 
Fórum de Etnidades Sindicais. Aproveitou 
um momento de indefinição na mesa de 
negociação do governo e montou o palan-
que natural dessas horas. Para o pessoal da 
área, conseguiu a manutenção do auxílio-a-
limentação (que terminou em 31 de dezem-
bro) e a equiparação da remuneração dos 
temporários com os servidores de carreira. 
De quebra, Bia conseguiu evitar a greve da 
categoria, com uma promessa (ainda não 
confirmada) de pagamento do salário de 
dezembro para o mês que vem.

eScalonamento
Ao anunciar benefícios para os servidores, 
governador Ronaldo Caiado voltou a pedir 
voto de confiança, em nome da transparên-
cia de sua gestão. Folha de dezembro a ser 
quitada mesmo em cinco parcelas, de acor-
do com os valores devidos a cada servidor. 
Falta só anunciar o calendário.

incerteza
Na sexta-feira, tomam posse os 41 deputados 
estaduais eleitos em outubro. Em seguida, 
acontece a escolha da nova mesa diretora. 
Álvaro Guimarães (DEM) continua sendo 
o favorito, contando com apoio da articu-
lação caiadista. A oposição pode se juntar 
a um dissidente da base governista para 

tentar impor uma derrota política ao novo 
governo. Não é o provável. Mas é possível.

goiáS fora
Goiano na presidência da Câama Federal 
não passou de um sonho, que foi embora 
com a chegada do verão. 

um paSSo atráS
A tendência dos últimos anos nas siglas par-
tidárias foi escolher um deputado federal 
para o comando. Ou mesmo o partido ser 
entre a um desses parlamentares. O PSDB 
foi um dos últimos a adotar a regra, entre-
gando o comando a Giuseppe Vecci. Como 
fracasso amplo, geral e irrestrito parece que 
vai voltar a ter um nome referendado pela 
maior liderança tucana em Goiás. Se é que 
ele vai-se manifestar. 

eScândalo
Brumadinho ofuscou zero um.

cara a tapa
Vice-presidente, Hamilton Mourão vem 

ocupando o seu espaço no início do gover-
no Bolsonaro. Tem sido o interlocutor com 
imprensa e setores da sociedade organiza-
da, conhece os militares e tem mostrado 
discurso articulado. 

diScretoS
Em uma sexta-feira sem sessão plenária, 
Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Divi-
no Rodrigues, Dr Gean e Denício Trindade 
serão efetivados para quase dois anos de 
mandato na Câmara de Goiânia. o juramen-
to fica para a semana que vem.

marcelohel@gmail.com

“Se quem é multado, não se 
importa o suficiente para 

agir e evitar a multa, então 
ela não tem valor. Não tem 
nenhuma multa que possa 

ser dada nesse momento que 
compensasse essa tragédia”. 

(Gabriela Yamaguchi, 
do WWF Brasil sobre Brumadinho)

benefícioS

Pacote de medidas beneficiam os servidores públicos 

o governador Ronaldo 
Caiado anunciou na 
última segunda-feira 

(28), uma série de medi-
das para reparar injustiças 
cometidas pelas gestões 
anteriores contra os servi-
dores públicos. Para os tra-

balhadores que atuam na 
Secretaria de Educação não 
será estabelecido um teto 
salarial para o recebimento 
do auxílio-alimentação. To-
dos os funcionários terão o 
direito aos R$ 500 a mais. 
Para os que recebem até R$ 
5 mil, nas demais categorias, 
o Governo do Estado conti-
nuará pagando o benefício.

Caiado informou também 
a convocação de professores 
especialistas, quase 20 anos 
após o último chamamento. 
Ele garantiu ainda o paga-
mento do piso salarial para 
os professores temporários. 
“A data de hoje tem uma 
relevância ímpar, vamos au-
mentar a eficiência e os re-
sultados. Nós vamos nomear 
os professores com a titulari-

dade que merecem para dar 
aula para nossas crianças em 
Goiás. A situação de temporá-
rios será cada dia mais traba-
lhada pela nossa secretária, 
para que sejam contratados 
servidores efetivos”, pontuou.

Outro ponto importante 
anunciado pelo governador 
Ronaldo Caiado é o encami-
nhamento do Projeto de Lei 
que reestrutura a Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombeiros, 
extinguindo a chamada ter-
ceira classe de funcionários 
da segurança. “Um total de 
2661 servidores saem daque-
la categoria criada por quem 
não tem o menor respeito 
pela segurança pública. A 
partir de hoje, estamos refor-
mando toda a legislação para 
que essas categorias sejam 

extintas e para que possamos 
dar a eles um salário digno e 
compatível com o trabalho 
que exercem,” pontuou.

De acordo com Caiado, o 
projeto estabelecerá a con-
dição de dignidade a 2.022 
servidores da Polícia Militar, 
que serão a partir de agora 
soldados, a outros 228 ho-
mens do corpo de bombeiros 
e também reestruturará car-
reira de escrivão e Agente da 
Polícia Civil, beneficiando um 
total de 400 servidores. O go-
vernador também anunciou 
a reestruturação de agente 
de segurança prisional e de 
gestão prisional.

Educação
A secretária Fátima 

Gavioli afirmou que os 

professores, inclusive os 
temporários, terão como 
referência inicial de remu-
neração o pagamento do 
Piso Nacional da Educação. 
Com edital do processo se-
letivo para contratação de 
professores temporários 
em aberto, Fátima escla-
receu que os novos con-
tratados, que devem tomar 
posse em abril, receberão 
o piso salarial de cerca de 
R$ 2.400,00. Nos contratos 
vigentes, que foram pror-
rogados até março, os pro-
fissionais que atuam nessa 
categoria recebem cerca 
de R$ 1.790,00 como re-
muneração.

Fátima classificou a con-
vocação dos 435 concursa-
dos como uma maneira de 

corrigir injustiças e otimizar 
o ensino nas escolas de Goi-
ás. “Vamos fazer um traba-
lho muito forte para trazer 
os bons professores de vol-
ta”, completou.

Sobre o remanejamen-
to de alunos, explicou que 
está unindo escolas e não 
fechando unidades, para 
gerar economia e aperfeiço-
ar o ensino dos estudantes. 
“Estou administrando um 
Goiás que não foi plane-
jado para atender a parte 
técnica, mas sim política. 
Mas é graças a essas econo-
mias, que vou apresentando 
para o governador, que será 
possível que ele traga já os 
benefícios que vão colocar 
Goiás nos trilhos do desen-
volvimento”, afirmou Fátima.

Auxílio-
alimentação, 
piso salarial, 
convocação de 
professores e 
extinção da 3ª 
classe da PM
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Educação de Aparecida chama mais 1,7 mil 
crianças do cadastro reserva dos Cmeis

com objetivo de redu-
zir o déficit de vagas 
na Educação Infantil 

em Aparecida, a Secretaria 
de Educação disponibiliza 
nos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) 
e em entidades conve-
niadas 1.700 novas vagas 
para crianças de 4 e 5 anos 
de idade. As vagas cria-
das após o encerramento 
do período de matrículas 
para 2019 irão atender os 
inscritos no cadastro de re-
serva do município.

O chamamento para 
preenchimento das novas 
vagas é feito via contato 
telefônico. Após receber 
o comunicado, os pais 
ou responsáveis deverão 
confirmar a matrícula, 
apresentar a documenta-
ção e encaminhar a crian-
ça à unidade de ensino. 
As vagas são disponibi-
lizadas nos turnos matu-
tino e vespertino e serão 

preenchidas de acordo 
com a inscrição no cadas-
tro reserva e proximidade 
da unidade de ensino.

“As crianças serão 
atendidas nas Escolas 
Municipais que ficaram 
com salas ociosas após 
a confirmação das ma-
trículas dos estudantes 
do ensino fundamental”, 
sublinhou a secretária 
de Educação e Cultura 
de Aparecida, Valéria Pet-
tersen. “E continuaremos 
trabalhando no intuito de 
reduzir ainda mais o dé-
ficit de vagas nas nossas 
unidades de ensino in-
fantil, fazendo parcerias 
com entidades e priori-
zando sempre o que de-
termina a Lei”, comunicou.

Durante o período de 
matrículas para 2019, de 
14 a 18 de janeiro, foram 
ofertadas quatro mil vagas 
para Educação Infantil – 
que atende crianças com 

idade entre seis meses 
e cinco anos de idade e 
outras 10 mil vagas para 
o Ensino Fundamental. 
Com a disponibilização 
dessas turmas, a Secre-
taria de Educação segue 
diminuindo o déficit nes-
sa modalidade de ensino, 
beneficiando milhares de 
pais que precisam de um 
local seguro para deixar os 

filhos enquanto trabalham.
Nos últimos anos, a 

prefeitura ampliou o aten-
dimento na Educação In-
fantil. Em 2009, Aparecida 
contava com apenas sete 
CMEIs, hoje, são 32 unida-
des e diversas instituições 
filantrópicas conveniadas 
que atendem milhares de 
crianças. Em agosto de 
2018, foram abertas 125 

novas turmas que aten-
dem mais de duas mil 
crianças nos agrupamen-
tos 4 e 5. Ainda no ano 
passado, foram ofertadas 
2,5 mil novas vagas nos 
CMEIs da cidade.

“Esperamos agora a re-
organização do Governo 
Federal, através do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 

(FNDE), para buscar a li-
beração de recursos para 
a construção de 11 novos 
CMEIs que já estão com 
os projetos prontos. Essas 
unidades atenderão, cada 
uma, 180 crianças de seis 
meses a cinco anos, com 
a pré-alfabetização em 
período integral e cinco 
refeições diárias”, finalizou 
Valéria Pettersen.

Novas turmas são para os 
agrupamentos IV e V, atendendo 
crianças de quatro e cinco anos

energia 

Enel troca geladeira em Aparecida de Goiânia
A Enel Distribuição Goiás 
vai trocar 100 geladeiras de 
moradores do Setor Rosa 
dos Ventos, em Aparecida 
de Goiânia. Para participar, 
os clientes podem se cadas-
trar nesta terça (29), quarta 
(30), quinta (31) e sexta feira 
(1°), das 9h às 17h, em fren-
te o Centro de Convivência 
Rosa dos Ventos. Desde 
que iniciou, em novembro 
de 2017, o programa de 
sustentabilidade Enel Com-
partilha Eficiência já trocou 
mais de 6,4 mil geladeiras 
em todo o Estado. Por meio 
da iniciativa, refrigeradores 
antigos podem ser trocados 
por novos com selo de efici-
ência A do Procel.

No decorrer da semana, 
os clientes também pode-
rão contar com uma unida-
de móvel de atendimento 
da distribuidora. Todos os 
serviços que são presta-
dos em uma loja fixa serão 
disponibilizados em uma 
van itinerante, encurtando 
distâncias e facilitando o 
atendimento aos clientes. 

As lojas móveis contam 
com dois atendentes e dis-
ponibilizam serviços como 
adesões, parcelamentos, 
troca de titularidade, cadas-
tramento de baixa renda, 
religações, negociações de 
débitos e ligações novas. 
Em Goiás, os atendimentos 
são realizados por três vans 
adaptadas.

O Enel Compartilha Efici-
ência é suportado pelo Pro-
grama de Eficiência Ener-
gética da Enel Distribuição, 
que tem foco no consumo 
consciente de energia, me-
lhoria das instalações elé-
tricas e ações educacionais. 
O programa é regido pela 
legislação federal, em espe-
cial a Lei n° 9.991, de 24 de 
julho de 2000, e regulamen-
tado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). 
Ao assumir um compromis-
so público com as Nações 
Unidas com os Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), a Enel através 
do seu Programa de Efici-
ência Energética, coloca em 

prática iniciativas capazes 
de levar energia limpa e 
acessível, colaborar com a 
educação das comunidades 
atendidas, promover a efi-
ciência do uso de recursos 
energéticos e contribuir 
para as mudanças climáti-
cas do planeta. Com tudo 
isso, o Programa impulsio-
na, no mínimo, os ODS’s de 
número 4, 7, 12 e 13.

Em pouco mais de um 
ano de existência, o progra-
ma beneficiou alguns bair-
ros de Goiânia, Aparecida, 
Anápolis, Águas Lindas, Bela 
Vista, Caldas Novas, Cacho-
eira Alta, Cachoeira Dou-
rada, Catalão, Colinas Sul, 
Corumbá de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cristalina, For-
mosa, Goianira, Hidrolândia, 
Itarumã, Itumbiara, Jaraguá, 
Jataí, Luziânia, Morrinhos, 
Montividiu do Norte, Novo 
Gama, Paraúna, Pirenópolis, 
Rio Verde, Santo Antônio do 
Descoberto, São Miguel do 
Araguaia, Cavalcante, Santa 
Helena, Senador Canedo, 
Trindade e Valparaíso.

Os moradores que quise-
rem participar do cadastro 
precisam levar um docu-
mento oficial com foto e 
a última conta de energia 
paga. No momento do ca-
dastro, o cliente pode trocar 
até duas lâmpadas incan-
descentes ou fluorescentes, 
que têm alto consumo de 
energia, por outras duas 
lâmpadas LED, que são 
mais econômicas. Após o 
cadastro, os clientes parti-
cipam de um sorteio para 
garantir a troca do equipa-
mento. Todo o material re-
tirado dos aparelhos velhos 
é reciclado, como gás refri-
gerante, compressores, óleo 
compressor, isolamento tér-
mico, plásticos, aço, cobre e 
alumínio.

Economia 

Uma geladeira nova 
pode consumir até 70% 
menos que uma antiga. Em 
watts, esse valor representa, 
para um aparelho antigo, o 
consumo médio de 90kWh/

mês, enquanto um novo 
consome somente cerca de 
24kw/hora/mês. As geladei-
ras do programa têm selo 
de consumo tipo “A”, que 
significa eficiência no con-
sumo de energia elétrica.

De acordo com estudo 
feito pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), 
a geladeira é responsável 
por quase um terço de toda 
a energia consumida em 
uma residência. Os apare-
lhos antigos e em mau es-
tado, além de consumirem 
mais energia que o reco-
mendado, emitem gases 
que destroem a camada de 
ozônio, agravando o aqueci-
mento global.

Projetos

A Enel está trazendo para 
Goiás uma série de projetos 
sociais que já são desenvol-
vidos regularmente nas ou-
tras duas distribuidoras do 
Grupo no Brasil, localizadas 
no Rio de Janeiro e no Ceará. 
Todas as atividades, desen-

volvidas de forma integrada, 
fazem parte do Programa 
Enel Compartilha, platafor-
ma de Sustentabilidade da 
Enel no Brasil, que busca 
promover o consumo cons-
ciente e o acesso à energia 
a todas as pessoas e impul-
sionar o desenvolvimento 
socioeconômico local.

Dentre os objetivos do 
Programa de Sustentabili-
dade, está a promoção de 
sua integração ao negócio 
do Grupo, de acordo com a 
metodologia de Criação de 
Valor Compartilhado (CSV) 
que integra as demandas 
sociais e comerciais das 
comunidades, além de di-
fundir o compromisso da 
Enel com a sustentabilida-
de para a sociedade. Exem-
plo disso são as palestras 
e oficinas realizadas pe-
riodicamente, destinadas à 
população atendida pelos 
CRAS, ONGs e instituições 
do Estado. A iniciativa bus-
ca conscientizar o público 
sobre o consumo cons-
ciente de energia.
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  Divino Maravilhoso, faixa clássica da 
música brasileira escrita por Caetano Veloso, 
regravada ao lado de Iza e na noite do último 
sábado os dois se reuniram para apresentar a 
faixa pela primeira em um programa de TV.

  Pabllo vira a PRIMEIRA artista brasileira 
que é destaque do site do PR global do 

Spotify. Ou seja, não é pouca coisa, não! A 
artista conquistou um espaço muito 
importante globalmente e está sendo 
reconhecida cada vez mais.

  Leitte gravou o clipe da faixa, sua canção 
em parceria com o cantor Hungria Hip-Hop, 
cheinho de referências como o tradicional 

bloco afro Olodum; a releitura de cenas no 
Pelourinho do clipe They Don’t Care About 
Us, do Michael Jackson.

  Backstreet Boys se vestem de pintinho 
pra divulgar novo álbum, DNA. Pouco depois 
de 24 horas do lançamento, eles fizeram sua 
primeira aparição na TV.

ESTREIA
A primeira sessão CineMaterna 

Flamboyant de 2019, chega 
com novidades nesta quarta-
feira, 30/01. Além de exibir o 

filme “Minha Vida em Marte”, 
em horário especial, às 12h30, 

as primeiras 10 mamães, 
acompanhadas de seu bebê 

de até 18 meses contarão com 
ingresso cortesia. Sucesso 
de público, o CineMaterna 

Flamboyant é atração 
imperdível para esta fase tão 

especial da maternidade ao 
oferecer mimos como áudio 

do filme com volume reduzido, 
ambiente levemente iluminado 

e temperatura amena. 

PROMO
Quem não gosta de se cuidar? 
E quando a palavrinha mágica 

“promoção” entra em jogo, 
fica melhor ainda, não é? O 
Boticário está com mais de 

250 produtos do portfólio com 
preços especiais válidos até o 
dia 17 de fevereiro. Destaque 
para Arbo Reserva, novidade 

da família Arbo, com fragrância 
refrescante que inspira o 
contato com a natureza.  

PRÊMIO
O “Casarão Villa do Império”, 

do Grupo Villa Hotéis em Goiás, 
Pirenópolis, recebeu dia 24/1 

o mais importante prêmio 
do turismo da atualidade, o 

“Travellers Choice TripAdvisor 
2019”. O hotel está listado entre 

os 6 hotéis mais românticos 
do Brasil pela 3ª vez, e agora 

foi reconhecido como um dos 
25 hotéis mais românticos da 

América do Sul. 
O prêmio é inédito para Goiás, 

o que reforça a qualidade da 
hotelaria e do turismo no 

Estado. Geovani Ribeiro, CEO 
do Grupo Villa, comemorou o 
importante prêmio. Ele e sua 

esposa, a empresária Maristela 
Ribeiro cuidam também da 

“Villa do Comendador” e do 
“Dávida Hotel”, na história 

Pirenópolis.

3X4

1

RAFAEL  VILELA
COLUNARETRATOS2017@GMAIL.COMRETRATOS

Sono - Os empresários  Alyssa Hop e Fernando Vaz receberam  convidados para a inauguração da  Lih Experiência do Sono dentre eles Lara Costa. 

Polimoda - Laudomia Pucci ladeada por Alice Ferraz que é a 
primeira brasileira a ministrar aula na faculdade Polimoda, na Itália. 

2 3

4

Beto Jamaica - O artista Beto Jamaica vai colocar 
todo mundo para “segurar o TCHAN” e cantar 
sucessos que marcaram os anos 90, hoje, 
às 20h30, no Passeio das Águas Shopping. 
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Revista - Luciene Moreira, Maristela Barbosa, Adriane Teixeira, Janine 
Melo e Priscila Brito, Supervisora do Segmento de Beleza/Setor 
Aeroporto no coquetel de lançamento da Revista Moda Atacado



6 terça-feira, 29 DE JANEIRO DE 2019brasil

DEsasTrE EM brUMaDiNHO

Beneficiários do Bolsa Família em 
Brumadinho poderão antecipar saques

O Ministério da Cida-
dania informou que 
vai antecipar o pa-

gamento do Bolsa Família 
para os beneficiários do 
programa que vivem em 
Brumadinho, Minas Gerais, 
município em que rom-
peu-se na sexta-feira (25) 
a barragem da Mina Córre-
go do Feijão. Com a me-
dida, os beneficiários po-
derão sacar o dinheiro a 
que têm direito sem pre-
cisar seguir o calendário 
do programa. Atualmente, 
1.506 famílias da cidade 
mineira estão inscritas no 
Bolsa Família.

De acordo com a asses-
soria da pasta, o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra, visi-
tou a região nesta segunda-
-feira (28) e informou que 
planeja implantar medidas 
adicionais de apoio à po-

pulação local, incluindo a 
antecipação do pagamen-
to do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), que 
deverá ser anunciada nos 
próximos dias.

Integrante da comitiva, 
a secretária nacional de As-
sistência Social, Carminha 
Brant, explicou que o mi-
nistério vai mapear in loco 
quais ações são prioritárias. 
“Iremos fazer um diagnós-
tico das demandas des-
sa população. Também 
vamos ajudar nas ações 
de acolhimento da po-
pulação desalojada e de 
encaminhamento pós-
-emergencial”, acrescen-
tou a secretaria, conforme 
missiva do ministério. 

Cadastro
O governo federal deci-

diu também prorrogar, por 

60 dias, o prazo para que 
as famílias atualizem seus 
dados junto à administra-
ção municipal do progra-
ma Bolsa Família. O obje-
tivo é evitar que tenham 
o pagamento prejudicado, 
já que, em situação nor-
mais, deixar de atualizar o 
cadastro pode resultar na 

interrupção do repasse. 
Os beneficiários que 

perderam o cartão do pro-
grama ou os documentos 
poderão fazer o saque 
por meio de uma guia de 
pagamento que deve ser 
retirada com os gestores 
municipais do programa. 
Outras informações po-

dem ser obtidas nas Cen-
trais de Relacionamento 
do Ministério da Cidada-
nia (0800-7072003) e da 
Caixa Econômica Federal 
(0800-7260101).

Segundo a Defesa Civil 
de Minas Gerais, o número 
de mortos após o rompi-
mento da barragem chega 

a 60. O porta-voz da De-
fesa Civil, tenente-coronel 
Flávio Godinho, disse que 
382 pessoas foram loca-
lizadas e 191, resgatadas, 
mas 292 permanecem de-
saparecidas. Dos 60 mor-
tos, 19 foram identificados 
até o momento. Há ainda 
135 pessoas desabrigadas.

Os beneficiários poderão sacar o 
dinheiro a que têm direito sem precisar 
seguir o calendário do programa

GEraçãO DE EMprEGOs 

McDonald’s deve gerar mais de 18 mil vagas em 2019
O McDonald’s reforça seu 
compromisso com a inclu-
são dos jovens no mercado 
de trabalho formal e estima 
gerar cerca de 18 mil em-
pregos somente em 2019 
no país, cerca de 20% a mais 
do que no ano de 2018.Com 
isso, a companhia reafirma 
seu papel social ao oferecer 
oportunidades de emprego 
e capacitação.

“Temos orgulho de ser-
mos reconhecidos como 
uma das empresas que 
mais gera oportunidades 
de trabalho para jovens no 
país. Cerca de 90% de nosso 
quadro de funcionários no 
Brasil é formado por cola-
boradores de até 25 anos. E 
são eles, os jovens, a quem 
confiamos o nosso negócio 
com o objetivo de trazer co-
mida de qualidade, sabor e 
experiência extraordinária 
aos mais de 2 milhões de 
clientes que todos os dias 
escolhem nossos restau-
rantes para fazer suas refei-
ções”, afirma Paulo Camargo, 
presidente da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, maior 

franquia independente do 
McDonald’s no mundo, com 
atuação em 20 países da 
América Latina e Caribe.

Em 2018, a Arcos Do-
rados deu a 15 mil jovens 
brasileiros a oportunidade 
de ingressar em um tra-
balho formal. Este número 
significa a inserção de qua-
se 1.250 pessoas por mês 
e uma média de 40 novas 
oportunidades por dia. A 
empresa permite que eles 
aprendam normas e me-
todologias de trabalho em 
equipe, em uma operação 
altamente exigente e ad-
quiram experiência relevan-
te para um maior desenvol-
vimento profissional.

“Entrei no McDonald’s 
quando era recém chega-
da do Pará. Na época tinha 
24 anos e a rede foi minha 
primeira oportunidade de 
emprego aqui na região. 
Assim que entrei era funcio-
nária da madrugada e fiquei 
por um ano. Mais tarde fui 
promovida a Treinadora por 
conta do meu desempenho. 
Logo depois, surgiu uma 

vaga para Gerente de Área 
e eu fiquei neste cargo por 
três anos. Hoje tenho sete 
anos de companhia e sou 
Gerente de Plantão no res-
taurante do Araguaia Sho-
pping”, comenta Leidiane 
Gomes da Silva.

“Cumprimos um impor-
tante papel social de capa-
citar esse jovem e oferecer 
uma carreira. O desemprego 
juvenil é a terceira maior 
problemática da América 
Latina e estamos compro-
metidos em reduzir esses 
números alarmantes”, diz o 

executivo. Nos últimos três 
anos, a companhia gerou, 
aproximadamente, 48 mil 
oportunidades de emprego 
para jovens no Brasil, entre 
17 e 25 anos, e para muitos 
deles esta foi a primeira ex-
periência profissional.

Devido à preocupação 
com a qualificação dos jo-
vens, a empresa conta com 
o apoio de instituições de 
grande reputação, como por 
exemplo o Instituto Ayrton 
Senna, que trabalha a edu-
cação e capacitação juvenil 
no país.

“Por meio de parcerias 
público-privadas, contribuí-
mos para o desenvolvimen-
to da nossa comunidade ao 
focarmos em um dos prin-
cipais desafios sociais da 
região, que é o desemprego 
juvenil. Por meio de nossos 
programas, assumimos a 
responsabilidade de cola-
borar ativamente para redu-
zir as barreiras encontradas 
para os jovens do Brasil 
conseguirem o primeiro 
emprego formal “, explica 
Marcelo Nóbrega, diretor de 
Recursos Humanos da Divi-
são Brasil da Arcos Dorados.

Uma das melhores 
empresas para 
trabalhar

No Brasil, a empresa 
investe R$ 40 milhões 
em treinamento e capaci-
tação pessoal e foi eleita 
pela 19ª vez pelo Instituto 
GreatPlacetoWork® como 
uma das melhores empre-
sas para se trabalhar na 
América Latina. Também 
está entre as 10 melhores 

companhias com boas prá-
ticas de gestão de pessoas 
na América Latina em es-
tudo do grupo Gestão RH.

Entre os aspectos que 
levaram a companhia a 
receber este importante 
reconhecimento estão o 
excelente ambiente de 
trabalho, horários flexíveis, 
treinamento contínuo e 
plano de carreira oferecido 
aos seus funcionários.

A Arcos Dorados também 
promove a inclusão de gru-
pos vulneráveis, oferecen-
do-lhes uma oportunidade 
formal de trabalho e con-
tribuindo para o seu desen-
volvimento, independência 
e reintegração social. “Todos 
são bem-vindos, quem quer 
começar e quem quer reco-
meçar. Promovemos uma 
cultura de trabalho que se 
caracteriza pelo respeito, 
inclusão e igualdade de 
oportunidades, proporcio-
nando desenvolvimento 
de carreira e treinamento 
adequados para os jovens 
nos países em que atua-
mos”, afirma o diretor.
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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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: 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 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 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 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$. 
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.
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Atlético-Go 

Atlético Goianense contrata jovem 
atacante do São Paulo por empréstimo

o atacante Murilo, de 21 
anos, está contratado pelo 
Atlético-GO. Ele chega por 

empréstimo do São Paulo e atu-
ará no Dragão até o fim do Cam-
peonato Goiano - se for bem, pode 
ficar até o fim do ano.

Murilo já foi campeão da Liber-
tadores sub-20, do Brasileiro de As-
pirantes e da Copa do Brasil sub-20, 
porém, ainda não teve espaço na 
equipe profissional do Tricolor.

Murilo já está em Goiânia e fará 
exames médicos antes de assinar 
com o Dragão. O Atlético-GO já 
contratou 14 jogadores para esta 
temporada. Com sete pontos em 
três rodadas, o time lidera o Gru-
po B e é o segundo colocado na 
classificação geral do Goianão. O 
próximo jogo será quarta-feira, 
em casa, contra a Anapolina. 

Murilo, de 21 anos, 
tem contrato até o 
fim do Estadual N
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