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Paulo Guedes promete 
abrir os cofres para Goiás; 
Caiado é só felicidade
Mesmo podendo ser comparada essa coluna a 
um grão de areia na Praia de Copacabana, ante 
à enormidade de estruturas de comunicação de 
Goiás, Notíci@pura já publicou pelo menos umas 
três notas em edições diferentes, ao longo dos úl-
timos 60 dias, com enfoque no sentido de que o 
“choro” do governador Ronaldo Caiado nos gabi-
netes de Brasília não seria em vão. Independente-
mente da situação das finanças do Estado ser ca-
lamitosa, ou não, que o seu amigo Paulo Guedes, 
todo poderoso ministro da Economia do governo 
Bolsonaro, lhe abriria os cofres e as “torneiras”, 
para ajudá-lo com o dinheiro que ele tanto pre-
cisa para investir durante os quatro anos do seu 
governo. E não deu outra, Paulo Guedes prome-
teu ontem ao governador enviar um projeto de 
lei ao Congresso em breve, um projeto de socorro 
financeiro aos Estados que passam por situação 
financeira de “calamidade”, independentemente 
da nota dada pelo Tesouro Nacional. O projeto 
deverá ser anunciado em detalhes durante uma 
reunião com os governadores, a ser realizada nos 
próximos dias em Brasília. Mas o que essa coluna 
reitera como das vezes anteriores, é que com a 
expressiva liderança de Caiado em nível nacio-
nal, o apoio dado à candidatura de Bolsonaro no 
2º turno, a amizade com a equipe econômica e o 
suporte dos presidentes das duas casas do Con-
gresso, ambos do seu partido, o  DEM, o governa-
dor Caiado conta com uma situação política tão 
favorável que nenhum outro governador de Goiás 
teve igual privilégio nos últimos 40 anos. É só tra-
balhar politicamente as demandas do Estado, que 
elas certamente serão todas atendidas.

Bom comEço
Nos dois contatos que tiveram recen-
temente, um almoço no Palácio das 
Esmeraldas e na sessão de abertura 
dos trabalhos legislativos, sexta-fei-
ra, 15/2, o tom nas conversas entre o 
governador Ronaldo Caiado (DEM) e 
o presidente da Assembleia, deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), foi bastante 
conciliador e de total disposição de 
diálogo de ambas as partes. Foi um 
bom “quebra gelo” após a traumáti-
ca eleição de presidente da Casa, ali 
ocorrida no último dia primeiro.

tEmpERo político
Mas a grande expectativa fica por 
conta do jantar que o governador 
pretende oferecer logo mais à noi-
te, no palácio, para os 41 deputados. 
Será pena que não haverá a presen-
ça de jornalistas além dos assesso-
res de imprensa, para registrarem o 
tempero político do jantar. Mas de 
qualquer maneira, tudo levar a crer 
que será um clima de cordialidades 
e de conversas amenas. Até porque 
normalmente não se fala de assuntos 
pesados ou indigestos na hora das 
refeições. Mas ficam abertas as por-
tas para novos contatos que deverão 
acontecer na sequência. 

mais conciliaDoR
É inegável que o governo do Dr. Ronal-
do Caiado poderia ter evitado alguns 
desgastes se tivesse optado por um 
tom mais conciliador com os servidores 
nos primeiros 45 dias do ano, notada-
mente em relação aos professores e 
aos policiais, e dedicado um pouco mais 
de atenção aos deputados da sua pró-
pria base, na Assembleia Legislativa. 
Se já é difícil  para o governo explicar a 
insistência em continuar priorizando o 
pagamento de folhas desse ano e par-
celar a de dezembro, imaginem para os 
servidores entenderem. 

inéDitas 
ExpERiências
O governador Ronaldo Caiado vive, 
atualmente, duas experiências inédi-
tas em seus 30 anos de vida pública, 
a do exercício de cargo executivo e 
na situação. Caiado sempre foi par-
lamentar e sempre na oposição, em 

nível estadual. A exceção foi um curto 
período no primeiro governo do tu-
cano Marconi Perillo (1999 – 2002), 
assim mesmo nunca foi um apoio 
incondicional, sem direito a crítica, 
embora o tivesse apoiado na eleição 
de 98. Foram cinco eleições à Câmara 
Federal e um de senador, pela aliança 
DEM-MDB, em 2014. Concorreu sem 
sucesso à Presidência da República, 
em 1989 pelo PSD e ao governo do 
Estado pelo PFL, em 1994. 

sEm lupa
Dispensa-se o uso de lupa para iden-
tificar nas entrevistas do Dr. Ronaldo 
Caiado a sua falta de jeito, em determi-
nadas circunstâncias, em se posicionar 
agora como político de situação, já que 
agora é o chefe do Executivo Estadu-
al. Afinal de contas, foram 30 anos no 
Legislativo e na oposição. A mudança 
repentina de posições leva um tempo 
para a adaptação.

DEDos cRuzaDos
Tem gente no governo rogando aos 
Céus para que as investigações da ope-
ração “Gaugamela”, que apura desvios 
de recursos públicos em licitações e 
contratos em Formosa, não ampliem 
muito o leque de envolvidos incluindo 
pessoas cujo suposto envolvimento, 
caso ocorra, pode causar dor de cabeça 
em importante área do governo. 

sucEssão Em 
tRinDaDE Em 2020 
pRomEtE sER 
DisputaDa

A quase dois anos das eleições mu-
nicipais de 2020, o tema já desperta 
interesse em todas as rodas políticas 

entre os partidos em Trindade. Vários 
partidos já se movimentam visan-
do se fortalecer com vista ao pleito 
que elegerá o sucessor do prefeito 
Janio Darrot (PSDB). O PDT trabalha 
o nome do ex-prefeito, George Mo-
rais; o PSD, o de Waldivino Chaves; 
o PSDB cogita lançar o atual vice, 
Gleysson Cabriny; o MDB, Ricardo 
Fortunato.  Já o DEM, segundo o pre-
sidente municipal do partido, Alexan-
dre Compleite (foto), por enquanto 
tem o deputado Dr. Antônio e o seu 
próprio nome, mas não descarta a 
possibilidade de o deputado Amaury 
Ribeiro concorrer no município. Ale-
xandre disse à coluna que convidou 
o vice Gleysson Cabriny a se filiar no 
partido e aguarda uma resposta po-
sitiva. 

sEmElhanças EntRE 
mouRão E auREliano
A figura simpática do vice-presidente 
da República, general da reserva 
Hamilton Mourão, homem bem 
preparado, que vem conquistando a 
simpatia dos brasileiros a cada ma-
nifestação sobre assuntos diversos, 
lembra outro vice  igualmente bem 
preparado: o mineiro de Três Pontas, 
Aureliano Chaves, que foi vice de João 
Batista Figueiredo, último do ciclo 
dos generais eleitos presidente no re-
gime militar de 64, no período (1979 
– 1985). Até a capacidade do general 
Mourão (foto) em despertar ciúmes 
no núcleo mais próximo do atual 
presidente, mesmo que de forma in-
voluntária, lembra o semblante sem-
pre carregado do general Figueiredo, 
a cada nota de Aureliano que saiu na 
imprensa na época, palpitando sobre 
algum assunto político.  

RompimEnto
Ex-governador de Minas, Aureliano 
Chaves era pré-candidato do PDS 
à sucessão de Figueiredo, que por 
sua vez apoiava o ex-ministro Mário 
Andreaza, que perdeu a indicação na 
Convenção do PDS para o ex-gover-
nador Paulo Maluf (SP). Aureliano 
rompeu e saiu do PDS e se aliou com 
o ex-senador Marco Maciel (PE) e o 
deputado goiano, Vilmar Rocha, no 
movimento que culminou na criação 
do Partido da Frente Liberal (PFL). 
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a solidão do poder

A última semana foi pródiga em ensina-
mentos para nossos novos governan-
tes, com elementos em comum: famí-
lia, conspiração e lealdade. Momentos 
difíceis, mas que devem ser, acima de 
tudo, de aprendizado. Especialmente 
para quem se acostumou com a vida 
no Legislativo, onde qualquer grande 
problema poderia ser resolvido com 
um sumiço providencial, para visitar as 
bases. No Executivo, a parada é outra. 
Normalmente, o chefe deste Poder 
pode muito. Mas dificilmente se lem-
bra de que não pode tudo. Coisa que 
tempo e experiência vão ensinar. 

por aqui
Na Assembleia Legislativa, gesto infantil 
e desnecessário do governador Ronaldo 
Caiado. Ao fazer coração com as mãos e 
lançar beijo para manifestantes que pro-
testavam contra o governo, mais uma 
vez quer deixar a entender que não há 
motivo para os protestos. Está claro que 
não há mais argumento para não pagar o 
que resta do salário de dezembro. Dinhei-

ro em caixa para pagar uma folha tem, o 
orçamento está aprovado e pagar ou não 
dezembro virou birra. Todos os goianos 
interessados sabem que Caiado herdou a 
dívida de Zé Eliton. Mas o problema é dele, 
desde que assumiu o cargo em janeiro. Se 
a solução possível é escalonar, a partir de 
março, que o governo assuma claramente 
e ponha ponto final no assunto.

por aqui 2
O baile funk para a oposição ou o al-
moço com filhas e amigos delas para 
a situação pegou mal. Família deve ser 
preservada sim. Sabendo-se que, hoje, 
com a facilidade de acessos a celulares 
e redes sociais, é cada vez mais difícil 
uma figura pública guardar segredo de 
suas atividades particulares. 

por ali
O episódio Bebiano revela o quanto 
Bolsonaro está despreparado para o 
desafio proposto, que é recolocar o 
país em ordem. De preferência com 
progresso. É claro que o espírito de 
mudança que o levou a vitória, passa 
pelos partidos políticos. O que está 
sendo revelado, no momento, é que 
o PSL parece condenado a ser outro 
PRN. Uma sigla insignificante, que ele-

geu um presidente da República e que 
está caminhando para o ostracismo. 
A diferença é que o PSL de hoje teve 
sucesso nas eleições parlamentares, o 
que lhe dá um grande espaço.

indecisão
Que a relação de confiança de Bolsonaro 
e Bebiano foi quebrada, não há dúvida. 
Mas a impressão que ficou é que o presi-
dente usou o filho para cristalizar a crise. 
E deixou o episódio sangrar durante a 
semana toda. Culminando com um con-
vite para Bebiano mudar de cargo, com 
outra nítida impressão. Agora de que 
Bolsonaro estaria querendo comprar o 
silencia do ex-presidente do seu partido.

segredo
Qual será o tamanho da caixa de segre-
dos guardada por Bebiano?

novo partido
A saída do clã Bolsonaro para compor 
a nova UDN mostra o quanto a política 
está fragilizada. 

Mais uM
Tucanos vazam “informação” de que Mar-
coni Perillo pode ser candidato a prefeito 
de Goiânia. Nada de concreto. O que se 
tem, hoje, é apenas Marconi fazendo o que 
mais gosta: ocupando o vazio político dei-
xado por seus adversários. 

lógica
A voz corrente é que Goiânia precisa de 
um gestor, depois de 14 anos nas mãos 
de Íris Rezende e Paulo Garcia, que agem 
de forma muito mais política. Marconi 
teria o perfil do gestor.

Mas...
O desempenho de Marconi e do PSDB 
em Goiânia historicamente é ruim. Ali-
mentado pelo sentimento de oposição 
aos seus governos. 

marcelohel@gmail.com

seguranÇa

Convênio garante quase R$ 7 milhões em 
equipamentos para segurança penitenciária

o Governo de Goiás, a 
Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP-

-GO) e a Diretoria-Geral de 

Administração Penitenci-
ária (Dgap) apresentaram 
novos equipamentos e 
materiais de segurança 
que serão distribuídos nas 
unidades prisionais das 
nove regionais da adminis-
tração penitenciária.

Os materiais, obtidos 
a partir de investimentos 
de quase R$ 7 milhões, 
foram adquiridos por 
meio de convênio com o 
Ministério da Justiça, via 
Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen), 

para garantir melhores 
condições na execução 
de Procedimentos Ope-
racionais Padrões dentro 
dos presídios goianos.

De acordo com o go-
vernador do Estado, Ro-
naldo Caiado, o novo 
armamento adquirido, 
somada à qualidade do 
serviço prestado pelos 
servidores do sistema pri-
sional, vai contribuir para 
diminuir o índice de cri-
minalidade nos presídios 
e, consequentemente, 

nas ruas. “Meus parabéns 
pelo nível que vocês es-
tão atingindo hoje, sendo 
considerados um grupo 
que é exemplo para todo 
o País”, disse.

Caiado afirmou também 
que pretende ampliar o 
quantitativo de servidores 
formados em grupos ope-
racionais penitenciários. 
“Espero ampliar, e muito, 
esse número que faz par-
te dessa elite dos agentes 
penitenciários e que tanto 
a população de Goiás reco-

nhece e lhe deve pela ca-
pacidade de ação de cada 
um dos senhores”, frisou.

O secretário de Segu-
rança Pública, Rodney Mi-
randa, reforçou, na ocasião, 
a importância de se com-
bater a criminalidade nos 
presídios, a fim de garantir 
melhores condições de se-
gurança à população nas 
ruas. “O maior problema 
da violência no Brasil está 
dentro dos portões dos 
presídios. Temos traba-
lhado incessantemente, 

melhorando a qualidade 
do enfrentamento da vio-
lência, da criminalidade 
nas ruas e cuidando tam-
bém do nosso sistema 
prisional”, disse.

Entre os equipamentos 
resultantes do convênio, 
estão armas de fogo, capa-
cetes balísticos, munições, 
máscaras de gás, apare-
lhos de inteligência peni-
tenciária, uniformes para 
servidores e colchões a 
serem distribuídos para as 
unidades prisionais.

Solenidade 
marcou posse 
do diretor da 
Dgap, coronel 
Wellington 
Urzêda

“Cada segundo é 
tempo para mudar 
tudo para sempre”. 

(Charles Chaplin)
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Enel Distribuição Goiás troca 
geladeiras no Jardim Curitiba II

a Enel Distribuição 
Goiás vai trocar 80 
geladeiras de mora-

dores do setor Jardim Curi-
tiba II, em Goiânia. Para par-
ticipar, os clientes podem se 
cadastrar nesta terça (19), 
quarta (20), quinta (21) e 
sexta-feira (22), das 9h às 
17h, no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) do bairro. Desde 
que iniciou, em novembro 
de 2017, o programa de 
sustentabilidade Enel Com-
partilha Eficiência já trocou 
mais de 6,5 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, ca-

dastramento de baixa ren-
da, religações, negociações 
de débitos e ligações no-
vas. Em Goiás, os atendi-
mentos são realizados por 
três vans adaptadas.

O Enel Compartilha Efi-
ciência é suportado pelo 
Programa de Eficiência 
Energética da Enel Distri-
buição, que tem foco no 
consumo consciente de 
energia, melhoria das ins-
talações elétricas e ações 
educacionais. O programa 
é regido pela legislação 
federal, em especial a Lei 
n° 9.991, de 24 de julho 
de 2000, e regulamentado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Ao 
assumir um compromis-
so público com as Nações 
Unidas com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), a Enel atra-
vés do seu Programa de 
Eficiência Energética, co-
loca em prática iniciativas 
capazes de levar energia 
limpa e acessível, colabo-
rar com a educação das 
comunidades atendidas, 
promover a eficiência do 
uso de recursos energé-
ticos e contribuir para as 
mudanças climáticas do 
planeta. Com tudo isso, o 

Programa impulsiona, no 
mínimo, os ODS’s de nú-
mero 4, 7, 12 e 13.

Em pouco mais de um 
ano de existência, o pro-
grama beneficiou alguns 
bairros de Goiânia, Apa-
recida, Anápolis, Águas 
Lindas, Bela Vista, Caldas 
Novas, Cachoeira Alta, Ca-
choeira Dourada, Catalão, 
Colinas Sul, Corumbá de 
Goiás, Cidade Ocidental, 
Cristalina, Formosa, Goia-
nira, Hidrolândia, Itarumã, 
Itumbiara, Jaraguá, Jataí, 
Luziânia, Morrinhos, Mon-
tividiu do Norte, Novo 
Gama, Paraúna, Pirenó-
polis, Rio Verde, Santo 
Antônio do Descoberto, 
São Miguel do Araguaia, 
Cavalcante, Santa Helena, 
Senador Canedo, Trindade 

e Valparaíso.
Os moradores que qui-

serem participar do ca-
dastro precisam levar um 
documento oficial com 
foto e a última conta de 
energia paga. No momen-
to do cadastro, o cliente 
pode trocar até duas lâm-
padas incandescentes ou 
fluorescentes, que têm 
alto consumo de energia, 
por outras duas lâmpadas 
LED, que são mais econô-
micas. Após o cadastro, os 
clientes participam de um 
sorteio para garantir a tro-
ca do equipamento. Todo o 
material retirado dos apa-
relhos velhos é reciclado, 
como gás refrigerante, com-
pressores, óleo compressor, 
isolamento térmico, plásti-
cos, 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.

Nesta terça (19), quarta (20), quinta 
(21) e sexta-feira (22), moradores 
do setor poderão se cadastrar para 
concorrer ao sorteio de 80 geladeiras

aleRta

Detran Goiás alerta para falsos 
sites que podem capturar dados
O Departamento de Trânsi-
to de Goiás (Detran) alerta 
para ocorrências de páginas 
eletrônicas falsas em nome 
do órgão que podem cap-
turar dados dos usuários. A 
prática consiste no estabe-
lecimento de uma página 
da internet com aparência 
oficial que solicita dados 
como dados pessoais, se-
nhas e outras informações.

Em muitos casos, o in-
ternauta recebe um link 
para essa página por meio 
de um mensagem de cor-

reio eletrônico, que apa-
rentemente é de um ende-
reço que parece ser oficial, 
mas provavelmente falso. 
Há ainda a possibilidade 
de acessar essas páginas 
seguindo links encontra-
dos na internet, em bus-
cadores como o Google ou 
em mensagens enviadas 
por meio de aplicativos 
como WhatsApp.

A recomendação é ve-
rificar o endereço da pá-
gina para garantir que ela 
é mesmo controlada pelo 

órgão de destino. A parte 
crucial é aquela entre o 
http:// e a próxima barra 
(‘/’). Se não houver barra, 
comece no final do ende-
reço. Essa é a parte que 
determina a propriedade 
do site. Alguns domínios 
populares, por exemplo, 
são “.com.br” usamos co-
mercialmente e “.gov.br” 
usados, exclusivamente, 
por órgão públicos.

Por exemplo, https://
www.detran.go.gov.br faz 
parte do domínio oficial 

do Detran-GO. No entanto, 
endereço como http://de-
tranportalgov.com.br não 
é oficial e pode induzir o 
usuário ao erro. Como um 
endereço falso pode ser 
muito semelhante a um 
verdadeiro, é mais seguro 
digitar diretamente o en-
dereço na barra do seu na-
vegador, ao invés de seguir 
links enviados via e-mail 
ou outras mensagens. Isso 
é importante para qualquer 
página que solicita login e/
ou informações pessoais.
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  Anitta se juntou com a dupla Jet Lag, 
formada pelos DJs brasileiros Thiago 
Mansur e Paulo Velloso, e lançou uma 
versão para Zé do Caroço, um hino da 
sambista Leci Brandão.

  Segundo o perfil oficial de “Frozen 2”, 
o primeiro trailer do filme quebrou 

recordes de audiência e se tornou o 
trailer de animação mais assistido da 
história nas primeiras 24 horas.

  Duda Beat e Jaloo dão suas versões a 
canções de Adriana Calcanhotto, como 
parte do projeto “Nada Ficou no Lugar”, 
que conta também com a participação 

de outros artistas fantásticos 
completando o time.

  Sam Smith e Normani lançaram no 
último dia 11 de janeiro o single 
“Dancing With a Stranger” versão 
balada e agora a dupla fez a versão 
acústica com piano.

MEGa MoDa
O Mega Moda, maior shopping de 

moda atacadista do país, composto 
pelo Mega Moda Shopping, Mega 

Moda Park, Mini Moda, e Mega Moda 
Hotel, fará o lançamento oficial do 
desfile Mega Moda Fashion - MMF 

2019 amanhã, dia 19 de fevereiro às 
20 horas, no Sky Garden Rooftop, 
em Goiânia. Neste ano serão três 

desfiles, que acontecerão nos dias 14, 
15 e 16 de agosto.

ENcoNTRo
No próximo dia 21, o Hotel Real 
Executive será sede da primeira 

reunião do ano do Fórum Goiano 
de Turismo da Região de Negócios 
e Tradições. O evento contará com 

representantes das cidades de Goiânia, 
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela 

Vista, Hidrolândia, Nerópolis, Nova 
Veneza, Terezópolis e Trindade. O 
objetivo é discutir sobre agenda e 

futuros eventos turísticos de alguns 
municípios da região.

cREME MEl + 
BloQUiNHos

No dia 23 de fevereiro (sábado) vai ser 
de diversão e descontração nas ruas 
de Goiânia com trio elétrico, bandas, 

muitas fantasias e, claro, bebidas 
refrescantes com picolés Creme Mel, 
cheios de sabor e energia pra galera 

pular o carnaval. Pelo segundo ano, a 
Creme Mel, patrocinadora do Carnaval 

dos Amigos, irá distribuir picolés em 
12 blocos da capital, com carrinhos 

que vão seguir a folia, acompanhando 
cada bloco para abastecer o público de 

energia, frescor e muito sabor.

lisos
As pesquisas nos sites de busca 

comprovam: quem ama cabelo liso 
– independentemente se natural ou 

conquistado, tem alguns desafios para 
manter os fios perfeitos. O Boticário 

sabe que cada cabelo tem sua 
trajetória e merece produtos especiais 

para sua rotina de cuidados. Por isso, 
lançou Match Respeito aos Lisos, com 

fórmula testada e aprovada para 
cabelos lisos naturais e alisados. 

Expert no tratamento para cabelos, a 
linha Match quer propor uma trégua 
nessa briga diária com os fios. Chega 

de bad hair day, é só usar a linha e, 
pronto, deu Match.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Competição - No último final de semana o Manakai Sport & Food foi cenário do 
1º Torneio dos Sócios Torcedores Categoria Ouro do Vila Nova Esporte Clube. 

Saúde - A oftalmologista do Hospital de Olhos de Goiânia, Tatiana Brito 
ressalta a importância dos cuidados com os olhos nesse carnaval. 

2 3

4

Carnaval de Goiás - O Carnaval do Largo do Rosário 
chega a 15ª edição e este ano, a homenageada é a 
Tia Nini, célebre moradora de antiga Vila Boa. 
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Sicredi e Sebrae - Os diretores, Eduardo Duarte, Ronaldo Sorana, 
Evandro Freo, Neverton Gomes, Leonardo Guerra de Rezende 
Guedes e Wanderson Portugal Lemos na assinatura do convênio 
entre Sicredi e Sebrae.
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Pis 2017

Nascidos em março e abril começam 
a receber abono salarial do PIS 2017

O abono salarial do 
Programa de Inte-
gração Social (PIS), 

ano-base 2017, começa 
a ser pago esta semana 
para os trabalhadores da 
iniciativa privada nasci-
dos em março e abril.

O crédito em conta 
para os correntistas da 
Caixa Econômica Federal 
será realizado nesta ter-
ça-feira (18). Os demais 
beneficiários podem sa-
car o benefício a partir de 
quinta-feira (21).

De acordo com a Caixa, 
estão disponíveis mais de 
R$ 2,7 bilhões para 3,7 mi-
lhões de trabalhadores.

Os servidores públicos 
com inscrição no Pro-
grama de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), finais 6 
e 7, também recebem o 
abono salarial a partir de 
quinta-feira (21).

Os valores variam de 

R$ 84 a R$ 998, de acordo 
com o tempo trabalhado 
formalmente em 2017. Os 
pagamentos são realiza-
dos conforme o mês de 
nascimento do trabalha-
dor e tiveram início em 
julho de 2018. Os recur-

sos de todos beneficiários 
ficam disponíveis até 28 
de junho de 2019.

Para os trabalhadores 
da iniciativa privada, be-
neficiários do PIS, o valor 
do abono salarial pode 
ser consultado no site da 

Caixa ou pelo telefone 
0800 726 0207.

Para servidores pú-
blicos, a referência é 
o Banco do Brasil, que 
também fornece infor-
mações pessoalmente, 
pela internet ou pelo te-

lefone 0800-729 00 01.
Tem direito ao benefício 

o trabalhador inscrito no 
PIS ou no Pasep há pelo 
menos cinco anos e que 
tenha trabalhado formal-
mente por pelo menos 30 
dias em 2017 com remu-

neração mensal média de 
até dois salários mínimos. 
Também é necessário que 
os dados estejam corre-
tamente informados pelo 
empregador na Relação 
Anual de Informações So-
ciais (RAIS), ano-base 2017.

Crédito em conta 
para correntistas 
da Caixa será 
feito nesta terça

ExOnEraçãO 

Bebianno é exonerado, confirma 
porta-voz da Presidência da República
O porta-voz da Presidên-
cia da República, Otávio 
do Rêgo Barros, anunciou 
na última segunda-fei-
ra(18) a exoneração do 
ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, 
Gustavo Bebianno Rocha. 
Segundo ele, foi uma de-
cisão de “foro íntimo” do 
presidente da Repúbli-
ca. Rêgo Barros leu uma 
nota oficial, em nome do 
presidente Jair Bolsona-
ro, informando que ele 
“agradece sua dedicação” 
e deseja “sucesso na sua 
nova caminhada”.

“O excelentíssimo se-
nhor presidente da Re-
pública decidiu exone-
rar, nesta data, do cargo 
de ministro, o senhor 

Gustavo Bebianno Ro-
cha. O senhor presidente 
da República agradece 
sua dedicação à frente 
da pasta e deseja su-
cesso na nova caminha-
da”, disse Rêgo Barros, 
negando que a decisão 
pela exoneração tenha 
ocorrido há alguns dias.

O porta-voz confirmou 
que o general Floriano 
Peixoto assumirá de for-
ma definitiva a Secreta-
ria-Geral da Presidência. 
A pasta é responsável 
pela implementação de 
medidas para modernizar 
a administração do go-
verno e avançar em pro-
jetos em curso. É uma das 
pontes entre o Palácio do 
Planalto e a sociedade.

Bebianno, presidente do 
PSL na época da campa-
nha eleitoral, é suspeito de 
irregularidades no repasse 
de recursos do Fundo Es-
pecial de Financiamento 
de Campanha para candi-
datas do partido.

Questionado, Bebian-
no negou participação 
nas irregularidades.

“Reitero meu incondi-
cional compromisso com 
meu país, com a ética, 
com o combate à corrup-
ção e com a verdade aci-
ma de tudo”, disse o mi-
nistro, em nota divulgada 
na semana passada.

O presidente Jair Bol-
sonaro determinou a in-
vestigação das candida-
turas “laranjas”.
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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.



8 terça-feira, 19 DE FEVEREIRO DE 2019EsportE

compEtição

Abertas inscrições para os 
Jogos Educacionais de 2019

A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Mu-

nicipal de Educação e 
Esporte (SME), já abriu 
as inscrições para o 27º 
Jogos Educacionais da 
rede municipal de ensi-
no. A competição é rea-
lizada desde os 80 e em 
2019 a expectativa é da 
participação de cerca de 
15 mil educandos, entre 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação 
de Adultos, Jovens e Ado-
lescentes (Eaja).

O evento conta com 11 
modalidades esportivas, 
sendo elas o atletismo, 
atletismo mirim, futsal, 

queimada, basquetebol, 
handebol, voleibol, ma-
ratoninha, tênis de mesa 
e xadrez, que serão dis-
putadas nos três turnos 
do dia, de acordo com 
cada modalidade e eta-
pa de ensino.

As escolas municipais, 
centros municipais de 
Educação Infantil e cen-
tros de Educação Infantil 
que tenham interesse em 
inscrever seus alunos no 
certame devem acessar 
o site da SME (www.sme.
goiania.go.gov.br), na aba 
‘Jogos Educacionais’ e fa-
zer o cadastro dos alunos 
em cada categoria. Só po-
dem ser inscritos alunos 

que estejam regularmen-
te matriculados e fre-
quentes em sala de aula. 
Os cadastros se encerram 
no dia 8 de março.

Cerimônia 
de Abertura

A cerimônia oficial 
de abertura dos Jogos 
Educacionais será rea-

lizada no dia 28 de fe-
vereiro, às 8h, no Sesc 
Faiçalvile, Setor Fai-
çalville. Na solenidade, 
participarão 30 insti-

tuições de ensino, en-
volvendo cerca de 1350 
educandos. A programa-
ção dos Jogos se esten-
de durante todo o ano.

Período para realizar cadastro na 
27ª edição do evento é entre os 
dias 18 de fevereiro e 8 de março Jo
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