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Goiás é o Estado do Centro-
Oeste que mais gerou 
empregos em fevereiro
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Caiado articula com Moro maior apoio para 
combate aos crimes federais nos Estados 

Governadores voltam a reivindicar 
projeto de recuperação fiscal
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Vacinação contra 
Influenza será de 10 
de abril a 31 de maio
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n O deputado federal Delegado Val-
dir virou notícia diária na imprensa 
nacional. Ele está no centro das ar-
ticulações (ou falta de) em torno da 
reforma da previdência proposta 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

n O senador Vanderlan Cardoso, que 
também é empresário e pretende fa-
zer da sua atuação parlamentar uma 
plataforma para a sua candidatura a 
governador em 2022, vai se dedicar à 
área tributária e trabalhista. 

n O terrorista Cesare Battisti, que 
confessou 4 assassinatos na Itália, 
teve entre seus entusiasmados de-
fensores no Brasil o então deputado 
federal Pedro Wilson, do PT, conhe-
cido defensor dos direitos humanos. 

n O ex-governador Marconi Perillo foi 
consultado e garantiu que não tem 
vetos à indicação de Zé Eliton para a 
presidência estadual do PSDB, cargo 
que será preenchido pelo partido, em 
Goiás, até meados do mês de maio.

n Aparentemente, o ministro do 
STF Gilmar Mendes engoliu as pe-
sadas críticas dirigidas a ele pelo 
senador Jorge Kajuru e não ado-
tou nenhuma atitude a título de 
reação. Kajuru afirmou que Gilmar 
“vende sentenças”. 

n O ex-prefeito de Anápolis e depu-
tado estadual Antônio Gomide é o 
único parlamentar com alguma noção 
do que fala na CPI da Assembleia que 
investiga a privatização da Celg e os 
benefícios concedidos à Enel. 

n Grande parte da agenda do go-
vernador Ronaldo Caiado é quei-
mada com microcompromissos. 
Segunda última, por exemplo, ele 
gastou horas com uma reunião 
para discutir a implantação de 
melhorias na Praça Cívica.

n A Adial e o ex-governador Marconi 
Perillo contrataram técnicos da USP 
para defender da política de incenti-
vos fiscais em Goiás. Um dos objetivos 
é fornecer subsídios para a CPI da As-
sembleia que investiga o assunto.

n Está pronta, mas não foi divulga-
da a segunda parte da reforma ad-
ministrativa do governador Ronal-
do Caiado. As primeiras informações 
são de que não haverá mudanças de 
fundo: o governo fica como já está.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Não é fantasia ou falta de senso de realidade a candidatura do ex-deputado federal e atual 
presidente do diretório estadual do MDB Daniel Vilela a presidente nacional do partido.  Da-
niel foi um bom deputado federal, ocupou comissões e relatorias de importância na Câmara, 
tornou-se conhecido em Brasília, ganhou importância como candidato ao governo de Goiás e, 
de resto, tem a seu favor o indiscutível trânsito do pai Maguito na cúpula nacional emedebista. 

Maguito, aliás, também  já disputou – e perdeu – a presidência nacional da agremiação. 
Só que, com Daniel Vilela, o desfecho pode ser positivo: para o MDB, hoje cansa-

do de guerra e em processo de esvaziamento, sem espaços expressivos no 
Congresso ou no poder federal, uma cara nova significaria a oportuna inje-
ção de sangue fresco para uma possível revitalização política da legenda.
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cpiS Da aSSEMBlEia NÃo SaBEM coMo E o QUÊ iNVEStiGaR
As duas CPIs instaladas pela Assembleia Legislativa, uma para investigação a privatização da Celg e as vantagens concedidas à compradora, 
a Enel, e outra para apurar as irregularidades da política de incentivos fiscais nos últimos 20 anos, não sabem exatamente o que fazer para 
perseguir os objetivos para os quais foram criadas. Ambas começaram a funcionar bisonhamente sem sequer antecipar um roteiro ou um 
esquema de abordagem para que os seus integrantes possam atuar – aliás, nenhum dos deputados que as compõem possui qualquer conhe-
cimento ou sobre a Celg-Enel ou sobre a questão das milionárias isenções de ICMS concedidas a torto e a direito para empresas privilegiadas 
em Goiás. Resultado: no primeiro depoimento colhido por uma delas, o diretor da Enel Humberto Eustáquio falou o que quis, sem contesta-
ção. Inclusive que a Enel, última colocada no ranking de qualidade da Aneel, é uma fornecedora de energia elétrica que melhora a cada dia.

tRaNSFERiR REcURSoS Do Fco paRa o GoVERNo É UM ERRo
Vai dar polêmica a proposta do governador Ronaldo Caiado de separar 30% das verbas do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO para 
que os governos estaduais apliquem em obras de infraestrutura. O problema é que o FCO é praticamente a única fonte de financiamento a 
custo baixo disponível, em Goiás, para que empresários de todos os tamanhos viabilizem os seus investimentos, com rapidez e sem buro-
cracia, diretamente nas agências do Banco do Brasil, Sicoob e Goiásfomento. E é muito dinheiro: no ano passado, foram R$ 2,4 bilhões de 
reais, enquanto que, em 2019, esse valor pode ultrapassar R$ 3 bilhões. Detalhe: Goiás é o único Estado que consegue alocar integralmente 
toda a sua parcela do FCO. Os outros beneficiados sempre devolvem parte dos recursos a que têm direito. E, detalhe do detalhe, essa sobra 
é direcionada para quem demanda  mais, no caso… Goiás. Mexer nesse dinheiro é chamar as entidades empresariais goianas para a briga.

VaNDERlaN E KaJURU MoStRaM BoM DESEMpENHo No SENaDo
Aos poucos, os novos senadores por Goiás Jorge Kajuru e Vanderlan Cardoso vão se afirmando no palco da políti-
ca nacional, abrindo espaços que antes, quando, digamos assim, a representação dos goianos na mais alta câma-
ra legislativa do país era pautada por políticos convencionais, como Marconi Perillo e Lúcia Vânia, simplesmente 
não existiam. Pela sua formação como empresário, Vanderlan talvez seja o parlamentar mais preparado do Es-
tado para discutir a situação econômica do Estado e formular propostas para avançar no seu desenvolvimento. 
Como não é político tradicional, dentro do rigor da definição, tem muito mais credibilidade que qualquer outro 
para atuar em Brasília defendendo os interesses do Estado. Já Kajuru é completamente diferente, graças ao seu 
brilho e originalidade. Deve-se admitir que, como senador, está indo muito bem. Claramente, o seu potencial 
estava abafado enquanto preso no aquário da Câmara de Vereadores de Goiânia. Explodiu, positivamente, ao 
cair na oceânica imensidão oferecida pela amplitude institucional do Senado, onde ganhou espaço para 
revelar o seu potencial. Goiás, com Vanderlan e Kajuru, saiu ganhando na sua representação senatorial.

SocoRRo FiNaNcEiRo, SE ViER, SERÁ apENaS MaiS UM EMpRÉStiMo
O socorro financeiro que o governador Ronaldo Caiado reclama junto ao governo federal e à espera do atual praticamente paralisou a sua 
administração, provavelmente não vai sair, mas, se isso vier a acontecer um dia, não passará de um empréstimo do BNDES ou de um aval 
junto a instituições bancárias privadas, o que, no final das contas, aumentará a dívida do Estado sem retorno direto para o desenvolvimento 
da economia estadual. Não existem nem forma nem possibilidade alguma para transferência direta de recursos do governo federal para Goi-
ás, sem vinculação específica. Se alguma ajuda genérica puder ser dada aos Estados e especialmente a Caiado, ela se configurará em alguma 
modalidade de financiamento que terá como consequência o aumento da dívida institucional do governo goiano, jogando a atual gestão na 
vala comum das administrações do passado, responsáveis por levar Goiás a uma monstruosa dívida de mais de R$ 20 bilhões. E mais: serão 
os governadores do futuro quem receberão essa herança e serão obrigados ao seu pagamento.

FiaSco lEVa colEGaS DEpUtaDoS a REBaiXaR MaJoR VitoR HUGo
Deputado de primeiro mandato, inexperiente e sem visão do jogo parlamentar, o deputado Major Vitor Hugo tem sido alvo de chacotas na 
Câmara. Seus próprios colegas agora brincam que, devido à incompetência, ele foi rebaixado de patente e agora virou Cabo Vitor Hugo. Essa 
é a parte bem humorada das críticas, que, para valer, são muito piores. 

DaNiEl VilEla tEM cHaNcES DE SER pRESiDENtE NacioNal Do MDB
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combate ao crime 

Caiado articula com Moro maior apoio para 
combate aos crimes federais nos Estados

em reunião com o mi-
nistro da Justiça e Se-
gurança, Sérgio Moro, 

o governador Ronaldo 
Caiado reivindicou maior 
amparo do governo federal 
para intensificar o combate 
ao crime organizado nos 
Estados. “Precisamos de um 
amparo maior, uma presen-
ça maior de autoridades fe-
derais atuando em crimes 
que são federais”, justificou 
o governador. 

Compromisso presen-
te no plano de governo 
de Caiado, o Núcleo de 
Combate à Corrupção e ao 
Crime Organizado já está 
em fase de implantação. 
Além disso, em dois meses, 
a Segurança Pública tem 
conquistado resultados 
positivos na prevenção e 
repressão à criminalidade. 
Exemplos são as quantias 
de material explosivo, de 
armas, que nem o Exército 
Brasileiro tem, e o alto vo-
lume de drogas que os po-
liciais goianos estão apre-
endendo. “Isso mostra a 
necessidade de termos um 
amparo maior, de termos 

uma presença maior das 
autoridades federais, já que 
se trata de crimes federais”, 
esclareceu Caiado.

O ministro Sérgio Moro 
reiterou disposição em 
apoiar o trabalho já reali-
zado por Ronaldo Caiado 
e acertou andamento de 
integração do governo fe-
deral ao Núcleo de Com-
bate à Corrupção e ao Cri-
me Organizado em Goiás. 
“Conversamos sobre a ne-
cessidade dessa interação 
ainda maior entre as po-
lícias civil, militar e fede-
ral, além das informações 
integradas entre Secre-
taria da Economia, Coaf 
[Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras], 
Ministério Público e Po-
der Judiciário”, pontuou o 
governador.

Ficou acertado que Goi-
ás vai enviar uma equipe 
que irá ao DF para um pe-
ríodo de integração. “Que-
remos total sintonia para 
a ampliação das nossas 
ações, com resultados 
para poder inibir esse 
processo da corrupção e 

também do crime orga-
nizado”, salientou Caiado.

No encontro, Moro tam-
bém confirmou a escolha 
de Goiânia como uma das 
cinco primeiras cidades 
a receberem o Plano de 
Ação para Enfrentamento 
à Criminalidade Violenta 
no Brasil. A expectativa do 
governador Ronaldo Caia-
do é de que com a atuação 
conjunta entre as polícias 
goianas e a Secretaria Na-
cional de Segurança Públi-
ca, os resultados na capital 
do Estado aconteçam rapi-

damente e sugeriu que na 
etapa seguinte o plano de 
ação vá para o Entorno do 
Distrito Federal.

O governador explicou 
que, ao se analisar cida-
de por cidade no Entorno, 
verifica-se que há muni-
cípios que estão entre os 
cinco mais violentos do 
país. São os casos de Lu-
ziânia, Novo Gama, Águas 
Lindas. “Lógico que nessa 
ótica, se apenas analisar-
mos o conglomerado de 
números, Goiânia tem um 
significado maior pela sua 

projeção. Mas, proporcio-
nalmente, essas outras 
cidades do Entorno têm 
números expressivos. Tan-
to que disse ao general 
Theóphilo que daríamos 
conta de fazer essa tarefa 
em 60 dias e propus que 
depois deslocássemos 
para o Entorno de Brasí-
lia. A sugestão foi acolhida 
no momento em que ele 
apresentava o projeto em 
Goiânia”, contou.

Caiado lembrou que o 
secretário Nacional de Se-
gurança Pública, General 

Theóphilo, esteve em Goi-
ás para apresentação, em 
primeira mão, da versão 
inicial do Plano de Ação, 
em 12 de março. O fato, 
segundo Ronaldo Caiado, 
é fruto do reconhecimento 
à seriedade e ao empenho 
do governo em fazer de 
Goiás uma referência na 
área da Segurança Pública. 
“Acreditamos muito nes-
se projeto, que deve olhar 
também para a área social, 
de criação de empregos e 
oportunidades”, completou 
o governador.

Ministro acenou positivamente 
ao pedido do governador, que 
defendeu “total sintonia” para 
ampliar ações integradas que inibem 
a corrupção e o crime organizado

Socorro fiScal

Governadores voltam a reivindicar 
projeto de recuperação fiscal
Governadores reunidos hoje 
(26), em Brasília, com o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, reiteraram o pedido de 
um socorro fiscal, sinalizando 
que este pode ser um instru-
mento em troca do apoio à 
reforma da Previdência.

Os detalhes do projeto 
de recuperação dos estados 
não foram postos à mesa, 
informou o governador Ro-
naldo Caiado (DEM).

“Estamos aguardando 
o projeto [de recuperação 
fiscal] chegar à Câmara”, 
disse Caiado. Para ele, essa 

é a situação imediata que 
deve ser tratada com o go-
verno no momento.

“Estamos em situação 
de emergência, de colapso 
financeiro, de calamidade. 
Vamos tratar do progra-
ma de recuperação fiscal. 
O resto fica na tese do “se 
acontecer”, afirmou.

Segundo o  governador, 
em resposta à demanda 
Guedes fez uma apresenta-
ção de diretrizes. Os gover-
nadores não receberam o 
desenho definitivo do que 
será submetido ao Congres-

so. O secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almei-
da, disse, há cerca de um 
mês, que a demora no pa-
cote de empréstimos emer-
genciais levaria mais tempo 
para que o ajuste fiscal do 
governo federal não fosse 
colocado em risco.

Uma das propostas é 
conceder empréstimos gra-
dualmente aos estados com 
problemas financeiros em 
troca de medidas como cor-
te de despesas e aumento 
de tributos locais.

Independentemente, al-

guns governos estaduais 
mantêm o apoio incondicio-
nal à aprovação da reforma 
previdenciária, caso de São 
Paulo, e planejam um di-
álogo com suas bancadas 
no Congresso para buscar o 
convencimento e os ajustes 
no texto do governo.

Mesmo de estados em 
situação financeira mais 
delicada, como Goiás, os 
governadores defendem a 
importância da reforma e 
se comprometeram a atuar 
junto às suas bases parla-
mentares.
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Vacinação contra Influenza 
será de 10 de abril a 31 de maio

a  Secretaria da Saúde 
de Goiás (SES-GO) 
está concluindo as 

ações para realizar, em 
todo o território goiano, a 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza. 
Neste ano, a imunização vai 
ocorrer simultaneamente 
em todo o País, do dia 10 de 
abril a 31 de maio. 

Em Goiás, a meta é 
imunizar 90% de um con-
tingente composto por 
1.830.408 pessoas que in-
tegram os grupos prioritá-
rios. O Dia D da campanha, 
no qual podem ser vacina-
dos os componentes de to-
dos os grupos, será no dia 
4 de maio em todo o País.

Para aperfeiçoar o aten-
dimento e evitar a for-
mação de grandes filas, o 
Ministério da Saúde (MS) 
estruturou um cronograma 

de vacinação com a defini-
ção de períodos para cada 
grupo prioritário.

A gerente de Imuniza-
ção e Rede de Frio da supe-
rintendência de Vigilância 
em Saúde da SES-GO, Cla-
rice Carvalho dos Santos, 
conclama os componentes 
dos grupos prioritários a se 
deslocarem para um dos 
postos de saúde e tomar 
a vacina. Ela destaca que 
a Influenza é uma infecção 
viral aguda que afeta o sis-
tema respiratório e é alta-
mente transmissível. “A va-
cina reduz as internações, 
as complicações e mortes 
decorrentes das infecções 
pelo vírus da Influenza”, 
acentua. A vacina oferecida 
pelo MS em todos os Es-
tados é a trivalente. Ela é 
segura e protege contra os 
vírus A/H1N1, A/H3N2 e B. 

Em Goiás, a meta é imunizar 
90% de um contingente composto 
por 1.830.408 pessoas que 
integram os grupos prioritários
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Melhorias nas UPA’s de Aparecida reduzem 
em 50% o tempo de espera do paciente
Com o objetivo de ofere-
cer um atendimento mais 
eficiente e humanizado 
aos usuários das  três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA’s) de Apare-
cida, nos últimos meses, 
a Prefeitura desenvolveu 
diversos projetos de me-
lhorias, com a supervisão 
e o acompanhamento de 
consultores do Hospi-
tal Sírio-Libanês (HSL). 
Praticamente todos os 
processos de trabalho 
das unidades foram re-
formulados e com isso o 
tempo de espera dos pa-
cientes foi reduzido, em 
média, 50%.

Os resultados com-
pletos dessas melhorias 
serão apresentados hoje 
(27), às 10 horas, no audi-
tório da Aciag em Apare-
cida de Goiânia. O evento 
será aberto ao público e 

contará com a presença 
da equipe do HSL.

Esta é a primeira vez no 
Brasil que a metodologia 
de trabalho do Hospital 
Sírio-Libanês foi aplicada 
em UPA’s. “Aparecida tem 
investido no que existe 
de mais inovador e mo-
derno para transformar a 
Saúde do município. Por 
isso, fomos buscar quem 
é referência no assunto 
e conseguimos agregar o 
conhecimento e a expe-
riência do Sírio-Libanês 
em nossas unidades. Uma 
parceria que deu muito 
certo e que se estenderá 
para todas as outras uni-
dades”, afirmou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Satisfeito com os re-
sultados, o secretário de 
Saúde de Aparecida, Ales-
sandro Magalhães, ex-
plicou: “Nos últimos seis 

meses, nossos servidores 
passaram por capacita-
ção e receberam o acom-
panhamento direto e 
presencial de consultores 
do Sírio-Libanês para 
implementar melhorias. 
Contudo, os avanços só 
se efetivaram porque 
toda a nossa equipe se 
envolveu e se empe-
nhou. Mudar rotinas e 
melhorar o atendimen-
to só é possível quando 
a cultura do trabalho é 
transformada e para isso 
ocorrer, a mudança é de 
dentro para fora”.

Conquistas
Com o projeto reali-

zado pela Prefeitura em 
parceria com o Hospital 
Sírio-Libanês, diversos 
processos administrati-
vos e assistenciais foram 
otimizados. Os indicado-

res das melhorias apre-
sentaram variações de 
acordo com os serviços. 
Por exemplo, ao se tra-
tar do tempo levado pelo 
paciente para receber 
o primeiro atendimen-
to médico, observou-se 
uma redução em 37%. O 
tempo médio de espera 
para administração de 
medicamentos na sala 
de injeção diminuiu em 
65%. O tempo médio 
de liberação de exames 
passou de 120 minutos 
para 56 minutos.

Houve melhoria tam-
bém do tempo médio de 
permanência do paciente 
sem internação, que pas-
sou de 7h40 para 2h40. 
Já o tempo médio de 
permanência do pacien-
te internado passou de 
cinco dias para cerca de 
cinco horas. Além disso, 

as UPA´s passaram a 
ter fluxistas em vários 
setores para agilizar o 
atendimento inicial e 
orientar os pacientes. 
Protocolos de atendi-
mento foram desenvol-
vidos, aumentando a 
assertividade do serviço.

As UPA´s de Aparecida 
são as primeiras do país 
com núcleos de Segu-
rança do Paciente. Houve 
também uma redução de 
custos. Por exemplo, o es-
toque de antimicrobianos 
nos setores das unidades 
foi reduzido em 70%, bem 
como, do custo referente 
a esse estoque. O mu-
nicípio conquistou uma 
economia de 17% nos va-
lores referentes à coleta 
de lixo. Os custos da Sala 
de Medicação também 
diminuíram, passando de 
23 mil reais para 14 mil, 

entre outras conquistas.

Lean nas UPA’s 
Denominado Lean nas 

UPA´s de Aparecida, o tra-
balho desenvolvido pela 
Prefeitura e pelo HSL 
contou com o diagnós-
tico das deficiências das 
unidades, com a capaci-
tação dos servidores da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, que elaboraram 
projetos de melhorias, e 
com a supervisão e coor-
denação do Sírio-Libanês. 
As mudanças contempla-
ram todas as áreas e 33 
projetos já foram apro-
vados. Outros 15 estão 
em andamento. Agora, o 
Hospital realizará a certi-
ficação dos envolvidos. As 
melhorias implantadas 
impactarão os mais 350 
mil pacientes atendidos 
pelas UPA’s todos os anos.

Serviço  

crONOgraMa de VaciNaÇÃO
10 a 18 de abril – crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, gestantes e puérperas
22 a 26 de abril: trabalhadores da Saúde
29 de abril a 3 de maio: idosos
4/ de maio (Dia D) – Todos os gru-
pos prioritários da campanha

6 a 10 de maio: comorbidades (pes-
soas mais vulnerárias ao vírus, por ser-
em portadores de doenças crônicas)
13 a 17 de maio: professores
20 a 31 de maio: Todos os grupos 
prioritários da campanha, população 
privada de liberdade e funcionários do 

sistema prisional
10 de abril a 31 de maio (todo o 
período da campanha): indígenas
caMpaNha eM NúMerOs:
Postos de vacinação fixos – 907
Profissionais envolvidos – 1.814
Viaturas/embarcações – 280

Horário de funcionamento dos pos-
tos – 8 às 17 horas
Meta – 90% dos grupos elegíveis 
para vacinação — aproximadamente 
1.647.367, de uma população total de 
1.830.408
Doses – 1.976.900
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  Camila Cabello e Alejandro Sanz, além 
de nutrirem uma amizade muito bonita, 
decidiram trabalhar juntos em uma 
canção, o cantor madrileño revelou o 
título e a data de chegada da faixa. “Mi 
Persona Favorita” será lançado dia 28.

  Justin Bieber disse em uma 
publicação no instagram, que precisará 

de um pouco mais de paciência para 
retomar suas atividades musicais e 
“emocionalmente incapaz” de entregar 
um show ou mesmo novas canções.

  A rapper MC Soffia, com apenas 15 
anos de idade, foi representada no livro 
inglês “Resisters: 52 Young Women 
Making Herstory Right Now”. A 

publicação traz 52 jovens mulheres 
ativistas ao redor do mundo, atuantes 
em diferentes áreas.

   Um post feito por Katy Perry tá 
gerando uns burburinhos de uma 
possível gravidez da cantora! Katy, que 
recentemente virou noiva de Orlando 
Bloom.

NÓs E Nossos FilHos
O cirurgião bucomaxilofacial Tiago Tavares, 
entusiasta da “Educação Positiva”, realizará 

a 1ª Jornada – “Nós e Nossos Filhos”: Você 
estudou para educar seus filhos?”. Pai 

das gêmeas de 4 anos Luiza e Helena, ele 
coordenará o evento na manhã de sábado, 

dia 01 de Junho, no Castro´s Park Hotel 
e trará palestrantes nacionais de renome, 

como os paulistas, Dr. Guilherme Vanoni 
Polanczyk (médico psiquiatra, referência em 

Autismo e TDAH) e a educadora parental 
Thais Basile, a baiana Elisama Santos 

(autora do livro: “Educação não violenta 
da Editora paz e terra”) e a pediatra goiana 
Dra. Loretta Oliveira. As inscrições, valores 

e programação já estão disponíveis no 
link do perfil da Jornada no Instagram @

nosenossosfilhos.

olYMPiKUs + 
HERcHcoViTcH

Olympikus lança primeira coleção assinada 
por Alexandre Herchcovitch como head de 
estilo, Intitulada Crew, peças são inspiradas 

nos grupos de corrida urbana Livre. Para 
ser, para usar, para se mover. Nas ruas, 
lá fora, a todo momento, no esporte e 

fora dele. Sem regras, com um foco, em 
movimento. Este foi o conceito criativo para 

o desenvolvimento da primeira coleção 
de Alexandre Herchcovitch como head de 

estilo da Olympikus.

ViTRiNE Do 
coNHEciMENTo

Uma trajetória de vida inspiradora, marcada 
por muito trabalho, conquistas profissionais 

e versos que viralizaram nas redes. Essas 
serão algumas das dinâmicas da palestra de 
Bráulio Bessa, dia 27 de março, na estreia da 

Vitrine do Conhecimento 2019. O projeto 
idealizado pelo Instituto Flamboyant chega 

à sua quarta edição, com apresentação 
da MKT Link, associada da Fundação 

Dom Cabral. Até agosto deste ano, serão 
realizadas quatro palestras patrocinadas 

pelo Flamboyant Shopping Center, Claro e 
Unimed Goiânia.

FEMiNicÍDio
Nesta quarta-feira, dia 27, o início do jogo 

entre Goiás x Aparecidense, do Campeonato 
Goiano, no Estádio Serrinha, irá trazer aos 

torcedores presentes uma conscientização 
sobre o número de casos de feminicídio. 

Com a campanha Campanha ‘Feminicídio 
é Crime’ realizada pelo Grupo Mulheres 

do Brasil em parceira com o Goiás Esporte 
Clube traz conscientização à torcedores.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Encontros - O empresário Leonardo Rizzo esteve no Rio de Janeiro acompanhado do amigo e jornalista Washington Novaes.  Os amigos se 
encontraram com os escritores Zuenir Ventura e Ziraldo para falar sobre o projeto de um encontro literário na Cidade de Goiás, ainda este ano. 

2 3

4

Stylist - Londres, Paris, Grécia? Onde será o próximo 
shooting do Stylist Carlos Martinz que cada vez mais 
cresce no segmento fashion em Goiás, vestindo as 
mulheres mais belas do estado ele nos adianta que vem 
campanha internacional por aí. 
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Participação - 
O cantor Tiee estará 
hoje em Goiânia, 
para participar da 
gravação do DVD 
da cantora Mali. 

Exposição - O artista visual Hal Wildson comemora seus 10 anos 
de carreira com uma exposição hoje em Goiânia, a partir das 19h, no 
Centro Cultural Octo Marques. 
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Gastronomia
Com patrocínio do Santander e Getnet, o 
Comida di Buteco chega a sua 20ª edição, 
em uma disputa que elegerá o melhor bote-
co do Brasil. Entre 12 de abril (sexta-feira) e 
12 de maio (domingo), mais de 600 estabe-
lecimentos de 22 cidades das cinco regiões 
brasileiras colocarão seus petiscos à prova 
do público para tentar levar o disputado 
título. O tema de criação é livre para cada 
estabelecimento e o preço unificado será de 
R$ 20 por porção, em comemoração aos 20 
anos do concurso. Clientes Santander que 
efetuarem o pagamento com cartões do 
banco ou com o Santander Pass terão 10% 
de desconto no valor da batata frita.

tecnoloGia
Em 2018, as vendas do grupo Danfoss cres-
ceram 271 milhões de euros, somando mais 
de 6 bilhões de euros - um crescimento de 
7% em moeda local. O crescimento foi for-
te nos principais mercados da América do 
Norte, Europa e China e levou a resultados 

financeiros robustos com lucro (EBIT) de 
648 milhões de euros, resultando em uma 
margem EBIT de 10,6%. O lucro líquido 
cresceu 18 milhões de euros, totalizando 
463 milhões de euros. A unidade de negó-
cios Danfoss Power Solutions, em particular, 
apresentou um ano muito forte.

mulheres
Em condecoração aos relevantes serviços 
prestados à sociedade, mulheres empreen-
dedoras receberão certificados das mãos 
do Vereador Zander e dos Jornalistas Bren-
no Alves e Leonardo Arruda, organizadores 
do Prêmio Mulheres Empreendedoras 2019, 
em sessão especial na Câmara Municipal de 
Goiânia. Além desta homenagem, que acon-
tece no dia 22 de Março, a partir das 19h30, 
as mulheres homenageadas do Prêmio tam-
bém farão jus à premiação da Revista Viver 
Goiás em evento marcado para o dia 26. A 
solenidade de entrega da premiação acon-
tecerá na casa de eventos Spazio Sansaloni, 
a partir das 21h.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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emPreGo

Goiás é o Estado do Centro-Oeste que 
mais gerou empregos em fevereiro
o Estado de Goiás 

teve saldo positivo 
de 5.997 empre-

gos com carteira assinada 
em fevereiro de 2019, um 
crescimento de 0,49% em 
relação ao mês anterior, 
segundo dados divulgados 
pelo Cadastro de Geral de 
Empregos.  O resultado 
positivo deixou Goiás em 
primeiro lugar no Centro-
-Oeste em criação de em-
pregos formais, no mês 
de fevereiro, seguido por 
Mato Grosso do Sul (3511), 
Distrito Federal (3229) e 
Mato Grosso (1579).

Os municípios goianos 
que mais geraram novos 
postos de trabalho, em 
fevereiro, foram Goiânia, 
com 1583 novas vagas, 
Anápolis, 730 e Aparecida 
de Goiânia, 383. No inte-
rior do Estado, as cidades 
de Itumbiara, com 315 va-
gas, Valparaíso com 250 e 
Morrinhos com 133 vagas, 
também contribuíram para 
a variação positiva.

Destaque para o 
setor de serviços

O setor de serviços 
continua sendo o maior 
responsável pela criação 
de novos postos de traba-
lho em Goiás, no segundo 
mês do ano foram criados 
4.022 empregos, sendo 
que as áreas mais expres-
sivas desse setor foram o 
comércio e a administra-
ção de imóveis (1730); e 
o ensino (1170). A agrope-
cuária também teve uma 
expansão significativa dos 
postos de trabalho em fe-
vereiro, fechando o mês 
com saldo de 1270 vagas.

Em 2019
Levando em conside-

ração os dois primeiros 
meses do ano, Goiás já 
abriu 10.255 novos em-
pregos formais, sendo os 
setores de serviços (6.052), 
agropecuária (3.030) e in-
dústria de transformação 
(1.987) os que mais con-
trataram no ano de 2019. 
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O Outback Steakhouse Brasil recebeu o Prêmio IBHE de Hospitalidade pelo 
alto padrão do serviço oferecido pelos restaurantes da marca e a excelência 
do atendimento. O prêmio é resultado de uma pesquisa eletrônica realizada 
pelo Instituto. A pesquisa IBHE sobre Hospitalidade Empresarial foi realiza-
da entre os meses de outubro e dezembro de 2018 e contou com 500 repre-
sentantes de empresas de diferentes segmentos e cargos. 
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, Créditos com parcelas a partir de 
309,38 R$. Crédito Para Novo  25.732,39. 
Entrada + Parcelas de 422,26. Crédito para 
Semi Novo 20.138,40 R$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 R$. Ligue e agende uma 
visita ! WhatsApp : (062) 98108-1508. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Nesta quarta-feira, 
dia 27, o início do 
jogo entre Goiás 

x Aparecidense, do Cam-
peonato Goiano, no Es-
tádio Serrinha, irá trazer 
aos torcedores presentes 
uma conscientização so-
bre o número de casos 
de feminicídio, que au-
mentou em 2018 no es-
tado, segundo dados da 
Secretária de Segurança 
Pública de Goiás (SSP-
-GO). A campanha, que 
tem como tema ‘Femini-
cídio é Crime’, é idealiza-
da pelo Grupo Mulheres 
do Brasil - Núcleo Goiâ-
nia, em parceira com o 
Goiás Esporte Clube.

Na ocasião, 33 mulhe-

res representando víti-
mas de casos de femini-
cídio entrarão em campo 
junto com os jogadores, 
carregando cruzes que 
serão colocadas no círcu-
lo central do gramado. 
Além disso, será realiza-
do um minuto de silên-
cio, e, no decorrer desse 
tempo, o locutor fará lei-
tura dos nomes das 33 
vítimas de feminicídio 
de 2018. Durante o hino, 
elas ficarão de mãos da-
das em volta do círculo 
central. Ninguém solta a 
mão de ninguém.

A busca pela ação e 
conscientização é es-
sencial, pois a cada duas 
horas uma mulher é as-

sassinada no Brasil e nos 
últimos anos os crimes 
cresceram no país, prin-
cipalmente no Estado de 
Goiás. A ação busca cha-
mar o público masculino 
a uma reflexão, apresen-
tando um cenário que 
seja transformador, para 
que possam entender e 
debater sobre uma temá-
tica que a cada dia revela 
dados alarmantes.

“85% do público em 
estádio é masculino e 
com essa campanha bus-
camos conscientizar os 
homens que o feminicí-
dio, ou seja, a morte da 
mulher pela sua condição 
de gênero, por ciúmes 
ou inconformismo com 

o término de relaciona-
mento, por exemplo, é 
crime hediondo. O Grupo 
Mulheres do Brasil – Nú-
cleo Goiânia quer chamar 
atenção para a necessi-
dade de se falar sobre 
o combate à Violência 
Contra Mulher”, revela a 
coordenadora do Comitê 
de Combate à Violência 
Contra Mulher do Nú-
cleo Goiânia e co-funda-
dora do Grupo Mulheres 
do Brasil, Maria Luiza 
Cavalcante Lima.

Goiás
Dados alarmantes 

mostram que o Brasil é 
o quinto no ranking de 
violência doméstica e 

Goiás é o segundo Estado 
brasileiro que mais teve 
homicídios de mulhe-
res em 2014. O dado foi 
publicado no Panorama 
da Violência Contra as 
Mulheres no Brasil, pelo 
Observatório da Mulher 
contra a violência no 
Senado Federal.

De acordo com pes-
quisa, Goiás registrou 
taxa de 8,4 homicídios 
por 100 mil mulheres, 
o número é superior à 
média nacional, de 4,5 
homicídios por 100 mil 
mulheres. Goiás fica 
apenas atrás de Rorai-
ma, que teve uma taxa 
de 9,5 para cada 100 
mil mulheres.

2019

E 2019 começou ain-
da mais violento. Foram 
21 mortes e 11 tentati-
vas de assassinatos no-
ticiados na imprensa até 
o dia 6 de janeiro.

Futebol e Violência

Por trás do esporte, es-
pecialmente o futebol, há 
histórias de (muita) violên-
cia. Segundo o Centro Na-
cional para Violência Do-
méstica, na Inglaterra, os 
casos de violência domés-
tica crescem 26% durante 
as partidas da seleção in-
glesa, 38% se perde a par-
tida e 11% no dia seguinte.
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FEmiNicídio

Campanha ‘Feminicídio é Crime’ realizada 
pelo Grupo Mulheres do Brasil em 
parceira com o Goiás Esporte Clube 
33 mulheres representando 
vítimas de casos de feminicídio 
entrarão em campo junto com 
os jogadores em uma partida 
do Campeonato Goiano
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