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n A morte de duas crianças enquan-
to aguardavam atendimento em 
hospitais estaduais, em Goiânia e 
Trindade, abalou a confiança do go-
vernador Ronaldo Caiado no secre-
tário da Saúde Ismael Alexandrino.

n O prefeito iris rezende ri à toa: está 
pagando o funcionalismo municipal 
antes do fim do mês e ao mesmo 
tempo inicia obras de impacto em 
Goiânia, como o viaduto-trincheira 
da avenida 136 com a rua 90.

n Na semana passada, o governa-
dor Ronaldo Caiado passou quatro 
dos seus cinco dias úteis em Bra-
sília e São Paulo. Apesar de ter se 
reunido até com o presidente Jair 
Bolsonaro, não houve nenhuma 
notícia boa para Goiás.

n Passada a fase de euforia, caíram 
as fichas e agora parece ser remota a 
chance de Daniel Vilela se eleger presi-
dente nacional do MDb. líderes vete-
ranos do partido acham que ele seria 
simplesmente inconfiável.

n Quem diria: a ex-senadora Lú-
cia Vânia se esforça para arrumar 
um lugar ao sol na equipe do go-
vernador Ronaldo Caiado. Ela se 
oferece sem o menor pudor para 
“ajudar” o Estado e mostra que 
não quer se aposentar.

n O PT virou pó em Goiás. a grande 
esperança para a revitalização do par-
tido seria a transferência de Delúbio 
Soares, que passou ao regime semia-
berto em Curitiba, para concluir a pena 
aqui no Estado. Não é piada.

n Isso Moreira, primeiro e maior de 
todos os caiadistas, pelo menos na 
época da campanha, transformou-
-se no líder da conspiração na As-
sembleia contra o Palácio das Esme-
raldas. Ele anda muito ressentido.

n O secretário da Indústria & Comér-
cio Wilder Morais tem reclamado 
do esvaziamento da sua pasta, sem 
assento no conselho consultivo do 
Produzir, órgão fundamental para a 
atração de investimentos para Goiás.

n Sabiam, leitora e leitor, que o de-
putado Talles Barreto, hoje maior voz 
da oposição na Assembleia, foi presi-
dente da juventude do DEM e passou 
a maior parte da sua vida política ao 
lado do governador Ronaldo Caiado?

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

A votação da emenda que torna obrigatório o pagamento das emendas apresenta-
das pelos deputados ao orçamento do Estado, prevista para os próximos 15 dias, 
deverá definir se é verdade que o governador Ronaldo Caiado tem uma base de 
apoio na Assembleia... ou não. A apreciação da matéria tem sido protelada através 
de manobras desesperadas dos poucos parlamentares ostensivamente identifica-
dos com o Palácio das Esmeraldas, à espera da composição da tal base de apoio 
– que está sendo trabalhada com afinco pelo secretário de Governo Ernesto Roller, 
na base da distribuição de cotas de R$ 30 mil em cargos no governo e mais duas 
diretorias de lambujem para os interessados. Há quem acredite que, mesmo assim, 
o chamado orçamento impositivo será aprovado, não só por se tratar de um 
movimento de afirmação do Poder Legislativo, mas também como resposta ao 
descaso com que o próprio Caiado trata a maioria dos deputados estaduais.
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GoiÁS DaS MalaS DE DiNHEiRo, QUE EStaDo É ESSE?
Goiás tornou-se palco de uma série de escândalos envolvendo a administração estadual. investigações policiais sucessivas levaram à prisão 
de eminências palacianas como o ex-presidente da Agetop Jaime Rincón, o ex-presidente da Codego, Júlio Vaz, o então presidente da Sanea-
go José Taveira e uma infinidade de funcionários do governo - e até daquele que está no topo da cadeia alimentar do Tempo Novo, Marconi, 
que também foi parar no xilindró. Malas e mochilas de dinheiro começaram a aparecer em uma sucessão de notícias impactantes para os 
goianos, que, aliás, parece não ter fim: nesta semana mais duas foram apreendidas pela Polícia Federal em poder nada mais nada menos que 
do ex-chefe de gabinete do ex-governador tucano, Luiz Alberto de Oliveira, no desdobramento das apurações sobre um rolo de proporções 
milionárias na Saneago que tem até as digitais do ex-vice e ex-governador tampão Zé Eliton. Que Estado é esse? O que fizeram com Goiás? 
Somos um dos líderes nacionais no ranking da corrupção. Só perdemos para os r$ 51 milhões em dinheiro vivo encontrados pela polícia em 
um apartamento em Salvador do ex-vice-presidente da Caixa Federal Geddel Vieira Lima. Como se sabe, também em malas. Provavelmente, 
o Rio de Janeiro de Sérgio Cabral também está à nossa frente, mas é só. Somos uma vergonha nacional.

MoRtES DE cRiaNÇaS EM HoSpitaiS EStaDUaiS: alERta a caiaDo
A morte de duas crianças, uma nos corredores do Hospital Materno-Infantil e outra o Hospital de Urgências de Trindade, deveria servir ao menos 
para chamar o governador Ronaldo Caiado à realidade e fazê-lo entender que precisa parar de falar e finalmente passar a agir concretamente para 
fazer a mudança que anunciou na campanha e o fez destinatário de uma votação histórica – que deu a ele vitória no 1º turno. O Hospital Materno-
-infantil, em especial, é emblemático para Caiado. Somente depois de tomar posse, ele o visitou quase 10 vezes, achou tempo até para inaugurar uma 
incubadora e o envolver em uma das grandes sacadas de marketing do seu governo, ao mandar leiloar dois carros de luxo da frota do Palácio das 
Esmeraldas e entregar os recursos arrecadados ao estabelecimento. A perda de duas crianças, exatamente quando Caiado completou três meses de 
mandato, é um tapa na cara dele e da sociedade, que tem sido complacente com uma gestão que tarda em avançar e até hoje não saiu do discurso 
político para apresentar medidas que realmente levem alento para a população. Três meses são muito tempo.

MaRcoNi EStÁ coNtRatUalMENtE pRoiBiDo DE FaZER política
Descobriu-se que o ex-governador Marconi Perillo, no contrato de consultoria que assinou com a Companhia Siderúrgica Nacional, foi proibido de 
continuar exercendo atividades políticas, em Goiás ou em qualquer outro lugar. A cláusula, evidentemente, visa a preservar a CSN de reflexos nega-
tivos que poderiam advir da exposição de Marconi a polêmicas próprias do meio partidário, já que a companhia é lista na Bolsa de Valores e deve se 
submeter a rigorosos parâmetros de governança para evitar prejuízos aos seus acionistas. A volta do ex-governador para Goiás, onde poderia liderar 
a oposição a Caiado e fazer a defesa do seu suposto legado, está portanto descartada. Não vai acontecer tão cedo. 

REFoRMa aDMiNiStRatiVa SERÁ MoDESta E NÃo FEcHaRÁ ÓRGÃoS
a segunda parte da reforma administrativa do governador ronaldo Caiado vai decepcionar quem esperava mudanças profundas na máquina do 
Estado. Não há previsão para o fechamento de órgãos ou diminuição de cargos comissionados, além do que já foi feito até agora. 

pSDB ViRa paRtiDo MaiS iDENtiFicaDo coM a coRRUpÇÃo QUE o MDB
A última operação policial contra figuras de renome do PSDB goiano, em especial o ex-governador tampão Zé 
Eliton, consolidam o partido como muito mais identificado com a corrupção que o MDB/PMDB em Goiás, mes-
mo com os seus escândalos mais conhecidos como os casos Astrográfica e Caixego. As estripulias financeiras 
envolvendo gastos milionários superfaturados na Saneago e dificilmente explicáveis confirmam que os tucanos 
só se mantiveram no poder, durante 20 anos, graças ao uso abusivo das benesses governamentais e o absoluto 
desprezo pela honestidade e correção de princípios. O braço pesado da lei mostra que, nos anos dourados do 
PSDb em Goiás, simplesmente havia uma quadrilha instalada na administração estadual. Nada mais.

BaSE Na aSSEMBlEia SERÁ tEStaDa 
coM o oRÇaMENto iMpoSitiVo
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Em sua 18ª edição, 
o Curso Opera-
cional de Rondas 

Ostensivas Táticas Me-
tropolitana (Rotam), da 
Polícia Militar de Goiás 
(PM-GO), formou 14 po-
liciais de nove unidades 
federativas para o patru-
lhamento tático. Devido 
à grande procura pelo 
curso goiano, a corpo-
ração precisou limitar o 
número de vagas para os 
chamados estrangeiros.

Em alguns casos, a Po-
lícia Militar recomenda 
aos estados de origem 
que façam uma seleção 
entre os interessados. E 
se engana quem pensa 
que a qualificação é fácil. 
“É um treinamento mui-
to pesado tanto na parte 
física, intelectual e no 
estágio de rua”, explica o 
subcoordenador do curso, 
tenente Vinícius Nunes.

Na primeira etapa, 
os policiais passam por 
prova de psicofadiga, 
que envolve um intenso 
treino com testes físicos 
e psicológicos. A inten-

ção é submeter o mili-
tar ao extremo durante 
o treinamento para que, 
em situação de estresse 
no dia a dia do patrulha-
mento, ele esteja pre-
parado para oferecer o 
melhor resultado.

O tenente ressalta que 
policiais da Rotam de-
vem fazer o diferencial 
no patrulhamento. “O 
aluno aprende a visuali-
zar pessoas e identificar 
uma situação suspeita 
para deflagrar a abor-
dagem. É a partir disso 
que aumenta a possibi-
lidade de o policial fazer 
a prisão, apreender uma 
arma, recuperar um veí-
culo roubado, identificar 
um foragido da Justiça. 
É esse aguçamento que 
o policial que atua no 
patrulhamento tático 
precisa ter. Trabalhamos 
duramente isso no curso 
operacional”, afirma.

Conforme Vinícius 
Nunes, a Rotam é uma 
tropa de elite de pronto 
emprego. Por isso, a pre-
paração intensa – que 
em alguns casos passa 
de 24 horas ininterrup-
tas – é necessária para o 
enfrentamento do crime. 
“Quem conclui o curso 

está altamente prepa-
rado. Só participa quem 
tem vontade de servir e 
realmente que ser rota-
mzeiro, já que o curso é 
voluntário, e o policial 
que faz parte dessa tro-
pa de elite não recebe 
nada a mais no seu sa-
lário”, lembra o instrutor.

Orgulho 
para Goiás

O governador Ronaldo 
Caiado, que foi paraninfo 
da 18ª turma do Curso 
Operacional de Rondas, 
tem feito vários elogios 
ao treinamento da Polí-
cia Militar goiana. Para 
o governador, Goiás faz 
escola com uma doutri-
na de sucesso. Durante 
a formação dos novos 
rotamzeiros na semana 
passada, Ronaldo Caiado 
enfatizou a expertise dos 
integrantes do batalhão 
no combate à criminali-
dade, principalmente, na 
repressão à ação de qua-
drilhas especializadas.

“Ser referência com 
esse curso significa ter as 
melhores equipes, profes-
sores e orientadores. Es-
tamos contribuindo com 
a segurança não só de 

Goiás, mas de todo Brasil. 
Isso já é uma marca. É um 
orgulho para mim, como 
governador, ser o coman-
dante chefe da nossa PM”, 
enfatiza Caiado.

Todo esse treinamen-
to de elite militares de 
todo País. Só nesta edi-
ção do curso operacio-
nal, militares de outros 
oito estados partici-
param da capacitação. 
Vieram de Santa Cata-
rina, Distrito Federal, 
Tocantins, Amapá, Mato 
Grosso, Paraíba, Pará e 
Amazonas. “A Rotam da-
qui tem uma doutrina e 
uma maneira diferen-
te de trabalhar. Isso é 
muito importante para 
nós que estamos na rua 
convivendo diariamen-
te com diversos crimi-
nosos”, afirmou o 1º 
tenente da Força Tática 
de Mato Grosso, Diego 
Alves Furquim.

“Foram dias de mui-
tos sacrifícios. Para os 
estrangeiros a forma-
ção é mais complicada 
porque pesam a distân-
cia da família e a falta 
do conforto do lar, mas 
conseguimos vencer”, 
ressaltou Patrick Sousa 
Campos, que também é 

tenente da Polícia Mili-
tar do Pará. Durante três 
meses em solo goiano, o 
militar ganhou destaque 
no curso e conquistou o 
segundo lugar entre os 
mais bem avaliados dos 
69 policiais formados.

“Quis vir porque sei 
da gama de conheci-
mento da Rotam de Goi-
ás e queria levar isso 
para o Pará, tendo em 
vista que a Rotam daqui 
é referência nacional e 
muito querida em nosso 
Estado. Estou levando 
conhecimento que vou 
repassar para meus su-
bordinados e também 
superiores. Aprendi mui-
to aqui sobre o patrulha-
mento tático”, ressaltou 
o militar paraense.

O tenente Vinícius Nu-
nes também reitera que a 
resposta dos participan-
tes de fora é muito boa 
e reflete diretamente na 
procura do curso quando 
são abertas novas turmas. 
“Precisamos limitar as va-
gas. Alguns Estados que-
rem mandar dez alunos 
de uma vez”, explica.

Segundo o tenente, a 
limitação é feita porque 
durante o curso é ne-
cessário empregar a es-

trutura da PM de Goiás. 
Caso sejam ampliadas 
as vagas, serão forma-
dos muitos militares, 
mas que não servirão à 
população goiana. “Por 
isso, precisamos priori-
zar os militares do nosso 
Estado”, ressaltou.

Vinícius Nunes tam-
bém atribui o sucesso 
do curso à atuação dos 
policiais da Rotam no 
patrulhamento diário. 
Proporcionalmente, as 
estatísticas de comba-
te à criminalidade em 
Goiás são maiores que 
outras grandes forças de 
segurança do País, como 
a Rota de São Paulo, con-
siderada a mãe da Rotam 
de Goiás, já que durante a 
criação do curso, a polícia 
goiana utilizou a doutrina 
da corporação paulista.

“No ano de 2018 a 
apreensão de drogas, o 
número de veículos re-
cuperados e o número 
de foragidos recaptura-
dos pela Rotam superou 
os da própria Rota, em 
São Paulo, em números 
absolutos. Então, disso 
você já estabelece um 
grau de confiança nacio-
nal para o nosso curso”, 
finaliza o tenente.

Tropa de elite de 
pronto emprego
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Pedido de isenção da inscrição do 
Enem começa nesta segunda-feira

estudantes que que-
rem fazer o Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem) podem so-
licitar, a partir desta se-
gunda-feira (1º) a isenção 
da taxa de inscrição. Para 
não pagar a taxa, os can-
didatos devem atender 
os critérios de isenção. 
O pedido é feito pela 
Página do Participante, 
na internet. A taxa do 
exame este ano é R$ 85.

Podem solicitar a isen-
ção da taxa os estudantes 
que estão cursando a últi-
ma série do ensino médio, 
em 2019, em escola da 
rede pública; aqueles que 
cursaram todo o ensino 
médio em escola da rede 
pública ou como bolsista 
integral na rede privada, 
com renda, por pessoa, 
igual ou menor que um 
salário mínimo e meio, 
que em valores de 2019, 
equivale a R$ 1.497.

São também isentos 

os participantes em situ-
ação de vulnerabilidade 
socioeconômica, ou seja, 
membros de família de 
baixa renda com Núme-
ro de Identificação So-
cial (NIS), único e válido, 
com renda familiar por 
pessoa de até meio salá-
rio mínimo, ou R$ R$ 499, 
ou renda familiar mensal 
de até três salários míni-
mos, ou R$ 2.994.

Prazos
O pedido de isenção 

poderá ser feito, confor-
me o edital do exame, a 
partir das 10h, no horá-
rio de Brasília, do dia 1º 
de abril até as 23h59 do 
dia 10 de abril. No mes-
mo período, os estudan-
tes isentos no ano ano 
passado que faltaram ao 
exame, podem apresen-
tar justificativa e solicitar 

novamente a isenção.
No dia 17 de abril, o 

Inep vai divulgar a lis-
ta, também no portal do 
Enem, daqueles cujo pedi-
do foi aprovado. 

Os participantes que 
forem reprovados pode-
rão entrar com recurso, 
no período de 22 a 26 de 
abril, na Página do Parti-
cipante. O resultado do 
recurso será divulgado, 

no mesmo endereço, a 
partir do dia 2 de maio.

Enem 2019
As inscrições para o 

Enem deverão ser fei-
tas no período de 6 a 
17 de maio. Os partici-
pantes que tiveram ou 
não a isenção aprovada 
também devem fazer a 
inscrição para partici-
par do exame. 

O Enem será aplicado 
nos dias 3 e 10 de no-
vembro. No primeiro dia 
de prova, os participan-
tes responderão a ques-
tões de linguagens e ci-
ências humanas e farão 
a prova de redação. Para 
isso, terão 5h30.

No segundo dia, os 
estudantes terão 5h 
para resolver as provas 
de ciências da natureza 
e matemática.

Os gabaritos das pro-
vas objetivas serão divul-
gados no Portal do Inep 
e no aplicativo oficial do 
Enem até o dia 13 de no-
vembro. O resultado será 
divulgado, conforme o 
edital, em data a ser di-
vulgada posteriormente.

As notas do Enem 
podem ser usadas para 
ingressar em instituição 
pública pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para obter bolsas de 
estudo em instituições 
particulares de ensino 
superio pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e para obter fi-
nanciamento pelo Fun-
do de Financiamento 
Estudantil (Fies). 

Solicitação pode 
ser feita até 
as 23h59 do 
dia 10 de abril Ar
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Projetos sociais do Sistema Fecomércio beneficiam 
milhares de estudantes da rede pública
O Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac-GO ampliou, 
nesta semana, o alcance de 
seus serviços sociais para 
alunos da rede pública e a 
comunidade em geral. Em 
parcerias consolidadas tan-
to com a Prefeitura de Goi-
ânia, quanto com o governo 
do Estado, estão em curso 
duas ações sociais e educa-
tivas de peso, que levam os 
serviços do Sesc e do Senac, 
gratuitamente, a milhares 
de pessoas, em múltiplas 
áreas: saúde, lazer, cultura, 
assistência e esporte.

O Projeto Teia, iniciativa 
pioneira em conjunto com 
a Prefeitura de Goiânia, vai 
promover, durante todo o 
ano, em unidades escola-
res de regiões carentes da 
capital, ações destinadas à 

comunidade escolar e mo-
radores. Na primeira edição, 
realizada nesta sexta-feira 
e sábado, na Escola Muni-
cipal Professor Lourenço 
Ferreira Campos, no Jardim 
Guanabara II, a meta inicial 
de 2 mil atendimentos foi 
batida já no primeiro dia e 
eram esperadas 4 mil pes-
soas no segundo dia. Com 
isso, a expectativa é que, 
nas cinco edições do pro-
jeto, até dezembro, a meta 
de mais de 10 mil pesso-
as atendidas também seja 
bastante superada. O even-
to de abertura foi presti-
giado pela presença do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
do prefeito Iris Rezende e 
demais autoridades.

Nessa primeira edição, 
além de parcerias firma-

das com diversos órgãos, 
o destaque ficou por con-
ta dos serviços prestados 
pelo Sesc e Senac, como 
consultas odontológicas 
e oftalmológicas, exames 
de saúde, oficinas de apro-
veitamento integral dos 
alimentos, Festival Gastro-
nômico, jogos, brincadei-
ras, brinquedos infláveis e 
radicais, cortes de cabelo, 
limpezas de pele, testes de 
glicemia, aferição de pres-
são e muito mais. A uni-
dade móvel OdontoSesc 
permanecerá na porta da 
escola durante todo o mês, 
realizando os atendimen-
tos das famílias cadastra-
das no dia do evento. 

Outra ação importante, 
o Projeto Esporte Sesc em 
Ação, foi lançado pelo pre-

sidente do Sistema Feco-
mércio, Marcelo Baiocchi, e 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, na sexta-feira, na 
Associação de Moradores 
do Jardim Guanabara. A 
parceria com o Governo do 
Estado de Goiás vai ofertar 
atividades esportivas para 
crianças e adolescentes de 
4 a 16 anos de idade, es-
tudantes da rede pública 
de ensino. As aulas serão 
realizadas de maio a de-
zembro de 2019. As inscri-
ções no projeto serão per-
mitidas para os alunos das 
escolas públicas goianas 
que são dependentes do 
trabalhador do comércio.

“É um momento histó-
rico, e muito importante, 
para o Sistema Fecomér-
cio. São duas ações im-

portantes, voltadas para 
alunos da rede pública 
e comunidade em ge-
ral, pensadas pelo Sesc e 
pelo Senac para dar nossa 
contribuição social para 
uma parcela da população 
que mais necessita”, ava-
lia Baiocchi. “Estou muito 
feliz com a receptividade 
que tivemos e com o pú-
blico que compareceu na 
primeira edição do Proje-
to Teia; é o início de uma 
ação de vai beneficiar, até 
o final do ano, milhares 
de pessoas”, citou.  Sobre 
o Projeto Esporte Sesc em 
Ação, Marcelo assinala que 
ofertar atividades espor-
tivas para crianças e ado-
lescentes, estudantes da 
rede pública, e filhos dos 
trabalhadores do comér-

cio “é colocar em prática 
ideias em que acreditamos 
muito: o comprometimen-
to com a aprendizagem e a 
formação cidadã”.

Já o Diretor Regional do 
Sesc e do Senac em Goi-
ás, Leopoldo Veiga Jardim, 
ressalta que o objetivo das 
ações sociais é contribuir 
para minorar a vulnerabi-
lidade social  das comuni-
dades atendidas. “Todos os 
projetos pensados no Sis-
tema Fecomércio, Sesc/Se-
nac tem o propósito de im-
pactar e transformar a vida 
das pessoas”, disse. “Nossa 
proposta é oferecer assis-
tência de qualidade a estas 
comunidades e atividades 
que unem atenção, saúde e 
conhecimento para os  jo-
vens e crianças”, considera.
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  O album “WHEN WE all Fall 
aSlEEP, WHErE DO WE GO?”, 
da cantora de apenas 17 anos 
billie Eilish, foi lançado na 
sexta-feira da semana passada.

  O primeiro trailer de “Scary Stories To 
Tell In The Dark“, novo filme de Guillermo 

Del Toro foi lançado e o longa é baseado 
na trilogia de livros de mesmo nome.

  Foi anunciado que Tom Hanks vem 
negociando com o cineasta baz luhrmann 
para fazer parte de mais um projeto e 
desta vez, o artista escolhido para ser 
representado nas telas é ninguém menos 

que o rei do rock, Elvis Presley.

  Foi liberada nas plataformas 
“Mi Persona Favorita”, faixa que dá 
as boas-vindas a uma nova era na 
carreira do cantor espanhol alejandro 
Sanz e tem a participação de ninguém 
menos que Camila Cabello.

sicREDi No 
MEGa MoDa

O maior polo de moda atacadista 
do Centro-Oeste, a região da 44, no 
Setor Norte Ferroviário em Goiânia, 

ganhará a partir deste sábado, 30 
de março, mais comodidade na 

hora de operar crédito e serviços 
financeiros. Na ocasião, o Sicredi, 

a primeira instituição financeira 
cooperativa do brasil, inaugura 
uma nova agência na Praça da 

Moda, localizada no piso G3 do 
Mega Moda Shopping, em Goiânia.

FEiRiNHa Do coRaÇÃo
Devido ao grande sucesso, a associação 

Down de Goiás (asdown) renovou a 
parceria com a loja Colaborativa do 

Passeio das Águas Shopping e segue 
até dia 22 de abril com a Feirinha do 

Coração. Esse projeto beneficiará ainda 
mais uma entidade, o grupo religioso 

chamado Clar’art, que estará expondo 
no espaço novos artigos artesanais 

confeccionados por mulheres de baixa 
renda da região leste da Capital.

PalEsTRa
O Hospital Estadual de Doenças 

Tropicais dr. anuar auad (HDT), gerido 
pelo instituto Sócrates Guanaes (iSG), 

promove no dia 2 de abril (terça-feira), 
a partir das 8h30min, no auditório da 
unidade, a capacitação “Epidermólise 

bolhosa: indrodução e relato de 
Caso”. a palestra sobre a doença de 

pele não contagiosa e ainda sem 
cura será ministrada pela enfermeira 
Eveline r. O. Meloni, especialista em 

Dermatologia e Desenvolvimentos 
de Novos Negócios, da Coloplast. O 

evento é voltado para os colaboradores 
do hospital.

GaRoTo PRoPaGaNDa
O ator e Vocalista da banda blitz, 
Evandro Mesquita, será o garoto 

propaganda da campanha promocional 
do Sicredi - Vem pro Sicredi Poupar e 
Ganhar. O lançamento da promoção 
acontece nesta segunda-feira, 1º de 

abril e vigora até 11 de dezembro. No 
total serão sorteados 230 prêmios 
para associados e não associados, 

que fizerem aplicações em poupança 
e outros investimentos, recebendo 

números da sorte conforme critérios da 
promoção descritos no regulamento, 

disponível no site: www.sicredi.com.br.
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colunaretratos2017@gmail.comretratos

Show - Caetano Veloso abriu a temporada 2019 do Flamboyant in Concert, no dia 26 de março. Ele fez um show de voz e 
violão repleto de grandes sucessos de sua carreira e fez foto com a gerente de marketing do Flamboyant, aline Guedes. 

2 3

4

Mesa posta - No próximo dia 10 de abril a personal 
organizer, Mariana Thomé, irá promover um curso 
de mesa posta em comemoração à Páscoa no acaso 
bistrô da alameda ricardo Paranhos. 
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Comemoração - Dani Gouveia, Patrícia Quinan, Karine Terra e renata 
Falcon na comemoração de aniversário do buddha Spa Goiânia e 
também dos dois anos de funcionamento da Viela Gastronômica. 

Gestão pública - O promotor de Justiça da Saúde e 
Cidadania do Ministério Público de Goiás, Érico de Pina, o 
diretor de projetos e Novos Negócios do instituto brasileiro 
para Excelência em Saúde (ibes), Christian Hart; o secretário 
de Saúde de Goiás, ismael alexandrino; e o superintendente 
do instituto de Gestão e Humanização (iGH), Paulo bittencourt 
foram os palestrantes do evento promovido pelo iGH.
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Farmácia
as empresárias adriana ruscitti e Daniella Pó-
voa inauguraram no dia 26 de março a terceira 
unidade de sua farmácia de manipulação Medic 
Pharma em aparecida de Goiânia. Com mais de 
13 anos de mercado, as sócias que já atendem no 
setor Garavelo e Centro comemoraram o bom 
momento com um coquetel de inauguração para 
clientes, imprensa, família e amigos.

colaborativo
a associação Down de Goiás (asdown) renovou a 
parceria com a loja Colaborativa do Passeio das 
Águas Shopping e segue até dia 22 de abril com a 
Feirinha do Coração. Esse projeto beneficiará ain-
da mais uma entidade, o grupo religioso chamado 
Clar’art, que estará expondo no espaço novos ar-
tigos artesanais confeccionados por mulheres de 
baixa renda da região leste da Capital.  A Feirinha 
do Coração oferece artesanato, bijoux, brechó, bor-
dados, artigos de decoração, lembrancinhas, entre outros produtos, além de uma apetitosa 
culinária com rosquinhas, brigadeiros, bolo de pote e muito mais a preços populares.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Saúde 

Remédios podem ficar até 4,33% mais 
caros a partir desta segunda-feira
o preço dos remédios vendi-

dos no país pode aumen-
tar até 4,33% a partir desta 

segunda-feira (01). O valor, defini-
do pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos, ficou 
acima da inflação de 2018, que fe-
chou o ano em 3,75%.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o percentual é o teto permi-
tido de reajuste. Cada empresa pode 
decidir se vai aplicar o índice total ou 
menor. Os valores valem para os me-
dicamentos vendidos com receita.

Ainda segundo a pasta, o cálculo é 
feito com base em fatores como a in-
flação dos últimos 12 meses – o IPCA, 
a produtividade das indústrias de re-
médios, o câmbio e a tarifa de energia 
elétrica e a concorrência de mercado.

A Câmara de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos publica, 
todo mês, no site da Anvisa, a lista 
com os preços de medicamentos já 
com os valores do ICMS – o Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços, que é 
definido pelos estados.

As empresas que descumprirem os 
preços máximos permitidos ou apli-
carem um reajuste maior do que o 
estabelecido podem pagar multa que 
varia de R$ 649 a R$ 9,7 milhões.
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Nesta sexta-feira, na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), em Goiânia, foi realizada reunião entre governo de Goiás e mais 
de 40 entidades do setor produtivo rural em Goiás. Duas importantes medidas 
de fortalecimento do setor agropecuário goiano foram formalizadas: instala-
ção da Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas 
do Agronegócio do Estado de Goiás e assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica entre Seapa, Agrodefesa, Emater e Ceasa Goiás para a implantação 
do Sistema Integrado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Siapa). 
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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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Vila Nova e Atlético-GO empatam pelas 
semifinais do Campeonato Goiano

o Vila Nova empatou 
com o Atlético-GO 
em casa, no último 

domingo, por 1 a 1, em 
partida válida pela ida 
das semifinais do Campe-
onato Goiano. O Dragão 
contou com gol de Jorgi-
nho para sair na frente da 
disputa, mas Alan Mineiro 
empatou aos 45 minutos 
da segunda etapa para 
deixar tudo igual.

Com a igualdade no 
placar, o Atlético-GO e 
Vila Nova jogam por uma 
vitória simples no próxi-
mo domingo, no Antonio 
Accioly, para a definição 
do finalista do Goiano.

Jogando com um a mais 
em campo desde os sete 
minutos do primeiro tem-
po, o Atlético-GO pressio-
nou, pressionou, mas só 

chegou ao gol da vitória 
aos 25 minutos da segunda 
etapa. Em jogada de Jona-
than, o lateral cruzou e en-
controu o camisa 10 dentro 
da área. O meio-campista 
finalizou no contra-pé e 
desempatou a partida.

Mesmo com dez em 
campo, os mandantes 
chegaram ao empate aos 
45 minutos. Juninho foi 
derrubado dentro da área. 
Pênalti. Na cobrança, Alan 
Mineiro bateu com preci-
são e deixou tudo igual.

Na outra semifinal, 
entre Goiás e Goiânia,a 
equipe esmeraldina ven-
ceu por 3 a 0 a partida 
de ida fora de casa e está 
perto de confirmar sua 
classificação à decisão, 
no próximo sábado, jo-
gando no Serra Dourada. 

Dragão contou com gol de Jorginho para sair na frente da disputa, mas alan Mineiro empatou aos 45 minutos da segunda etapa
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