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Caiado já teme risco de 
atraso para   quitar folha 
de maio, se ajuda não vier
O governador Ronaldo Caiado anda receoso de que possa 
haver atraso no pagamento da folha de maio, se não hou-
ver antecipação do “socorro financeiro” ao Estado, por parte 
do Governo Federal. Caiado expressou essa preocupação 
durante audiência concedida a um destacado político em 
seu gabinete, ao expor a difícil situação fiscal vivida pelo 
Estado. Além do quadro já delicado de quando ele assu-
miu, em 1º de janeiro, inclusive com quase a totalidade de 
uma folha para quitar – a de dezembro –, para piorar, vem 
se verificando queda na arrecadação, nesses primeiros me-
ses do ano. O Governo Federal deve enviar ao Congresso 
essa semana o projeto de lei que prevê ajuda aos Estados 
que se encontram em dificuldade financeira, dentre eles, 
Goiás. Mas a intenção do Governo Federal, pelo que tem 
sido noticiado, é liberar esses recursos no decorrer dos 
próximos quatro anos. Assim mesmo a intenção é come-
çar a ajuda nesse primeiro ano só após a aprovação de 
reforma da Previdência. Mas o governo goiano, no entanto, 
vem trabalhando com a expectativa de poder antecipar 
para esse ano toda a ajuda prevista para os quatro anos. 
Conforme já declarou o governador Ronaldo Caiado, ele 
prefere receber agora o total, para desafogar do quadro 
crítico desse início de governo.

tolERância
Pergunta que se faz é a seguinte: qual é o limiar de tolerância do 
governador Ronaldo Caiado para ser enrolado, por Brasília, com 
a “ladainha” de que vai ajudar, mas sabe-se lá quando?

paRtido à vEnda
Há um partido político à venda cujo preço que o seu presidente 
está pedindo para entregar a sigla, digamos assim, de “porteira 
fechada” aos interessados, parece bastante salgado, conforme 
a coluna conseguiu levantar: R$ 100 mi. Por possuir minúsculo 
número de deputados federais e poucos estaduais e prefeitos, a 
legenda se enquadra perfeitamente na categoria dos chama-
dos “partidos nanicos”. Pelo que a coluna conseguiu apurar, 
até que já apareceu um potencial “cliente” interessado em 
adquirir o tal partido, porém, teria considerado a pedida mui-
to alta e com potencial para “inflacionar o mercado.”

nos EUa
ainda pelo que a coluna conseguiu le-
vantar, o interesse repentino do diri-
gente em dispor da sigla é a vontade de 
morar por alguns anos nos Estados Uni-
dos, possivelmente para dar uma des-
cansada da atividade política. afinal de 
contas ninguém é de ferro para aguen-
tar o ritmo estressante, da atividade por 
muito tempo, sem tirar férias.   

não é dE alUgUEl
Uma coisa é certa, ninguém poderá clas-
sificar de “partido de aluguel” a sigla que 
venham eventualmente ser adquirida na 
base de pagamento. E não dá para pre-
ver como é que os filiados desse partido 
se sentirão, a partir do momento em que 
tomarem conhecimento de que o seu 
partido foi vendido para algum político, 
como se vendem fazendas na modalidade 
“porteira fechada”, quando se adquire a 
propriedade com tudo que se encontra na 
área, semoventes, benfeitorias e equipa-
mentos, por exemplo.

MUdança dE pRofissão
De uma coisa é certa com essa história de 
venda de partido político a preço tão alto: 
se aparecer alguém disposto a fechar o tal 
negócio e pagar o valor, muita gente pode 
querer mudar de profissão. Nenhuma ou-
tra profissão será rentável quando à de 
criar partido para vender. 

sUbstitUto dE 
RollER na sEgov

ainda sobre a nota 
publicada aqui na 
quinta-feira, com 
informações do 
surgimento de um 
movimento que 
articula com vista 
à abertura de vaga 

de conselheiro, em um dos tribunais de 
contas (TCE ou TCm), para o atual secre-
tário de Governo, Ernesto Roller.  Caso a 
articulação produza o resultado preten-
dido, o nome que os membros do grupo 
pretendem sugerir a nomeação ao go-
vernador Ronaldo Caiado, para substituir 
Ernesto Roller na pasta é o do deputado 
Álvaro Guimarães (DEm). Eles acreditam 
que devida à experiência adquirida em 
seus sete mandatos na Casa, ele será de 
grande valia na construção e manutenção 

da unidade da base de apoio do governo, 
na assembleia. 

pEsqUisa
Vem aí nova pesquisa aferir a disposição 
de voto dos goianienses para prefeito, em 
2020. Uma novidade em relação à primei-
ra cujos números foram divulgados nessa 
coluna, em março, deverá ser substituição 
do nome de iris Rezende, atual prefeito, 
pelo do ex-prefeito de aparecida, magui-
to Vilela, já que o partido ainda não firmou 
posição sobre quem será indicado candi-
dato. Entretanto, iris e maguito são os 
nomes mais cogitados. o levantamento 
deverá ser realizado na segunda quinzena 
desse mês.

dodgE EM goiânia
a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, fará palestra em Goiânia, no dia 
27 desse mês. Ela virá como convidada 
do Seminário Diálogos, Novos Caminhos 
para uma Administração Pública eficiente, 
que está sendo promovido pelo Tribu-
nal de Contas dos municípios (TCm). o 
evento será realizado no auditório Lago 
azul, do Centro de Convenções de Goiâ-
nia. o Seminário terá ainda as palestras  
do psicólogo clínico e escritor, Rossandro 
Klinjey e do presidente da associação dos 
Tribunais de Contas do Brasil e conselhei-
ro do TCM da Paraíba, Fábio Nogueira. A 
presidência dos trabalhos estará a cargo 
do presidente do  presidente do TCm-Go, 
Joaquim de Castro, espera que o evento 
produza importantes resultados para os 
participantes.

nElto dispEnsa 
aposEntadoRia

a exemplo do se-
nador Jorge Kaju-
ru (PSB), que já é 
considerado um 
dos mais atuan-
tes no no Senado 
nesse mandato e 
gastando apenas 

o mínimo do mínimo, de verbas públicas 
disponibilizadas ao gabinete, o deputado 
José Nelto, líder do Podemos na Câmara, 
também vem dando exemplo para o País, 
de como evitar gastos públicos desneces-
sários. Ele não usa sequer telefone celular 
à expensas da Câmara, além de ter dis-
pensado a aposentadoria parlamentar, 

benefício que teria direito, além de ter 
recusado ainda a verba para o pagamento 
de mudança. Seus deslocamentos entre 
Goiânia e Brasília são todos feitos usando 
o seu próprio carro. 

sUgEstão a MoRo
Professor da PUC-Go, economista Júlio 
alfredo Pascoal, da forma como foi con-
cebido será muito difícil aprovar o projeto 
anticrimes elaborado pelo ministro da Jus-
tiça, Sérgio moro. Segundo Pascoal, não 
se deve enviar em um projeto apenas os 
crimes contra a corrupção e contra os do 
patrimônio. o melhor a fazer, segundo ele, 
é aprovar primeiro a parte contra os crimes 
de corrupção, por serem os que mais “eno-
jam” a população e posteriormente, o de 
combate aos crimes contra o patrimônio. 
“Quando se busca a perfeição é porque na 
verdade não se quer aprovar”, concluiu.

MUndial dE taEkwondo
a atleta de Taekwondo, Valéria Rodrigues, 
está em manchester, no Reino Unido, 
para participar do Campeonato mundial 
da modalidade, juntamente com outros 
integrantes da delegação brasileira. as 
competições começam nessa quarta-
-feira, 15/05 e vão até o próximo domin-
go, 19. Participam do evento atletas dos 
cinco continentes. a delegação brasileira é 
composta por 16 atletas, oito masculinos 
e oito femininos. Dos 16 quatro são ma-
rinha, dentre eles a goiana Valéria Ro-
drigues (foto). Pelo menos algumas das 
competições deverão ser transmitidas 
ao vivo pelo Sport TV e também pelo 
canal da própria Federação mundial de 
Taekwondo, no You Tube.   
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“Conhecimento destrói mitos”. 
(Frase que alunos levaram à reunião da 
UFG que discutiu cortes na instituição)

em Silvânia

Governo de Goiás inaugura novo 
quartel do Corpo de Bombeiros

instituição que hoje é 
referência nacional, o 
Corpo de Bombeiros do 

Estado de Goiás inaugu-
rou, nesta segunda-feira, 
13, sua nova sede na cida-
de de Silvânia, a 85 quilô-
metros da capital.  Durante 
a solenidade, o governador 
Ronaldo Caiado reforçou 

a importância da corpo-
ração e destacou a quali-
dade de sua atuação em 
todo o Estado. “Este novo 
quartel do Corpo de Bom-
beiros traz para Silvânia e 
região mais segurança, e 
corresponde àquilo que a 
sociedade espera do go-
verno. Esses homens vão 

poder ensinar e orientar 
os cidadãos, no sentido 
de preservar o meio am-
biente, de poder comba-
ter incêndios e socorrer 
pessoas em momentos 
críticos”, resumiu o go-
vernador.  

Com 1500 metros qua-
drados, sendo 500 de área 
construída, o Pelotão do 
Corpo de Bombeiros em 
Silvânia atende a outros 
seis municípios da cha-
mada Região da Estrada 
de Ferro: Vianópolis, Leo-
poldo de Bulhões, Game-
leira de Goiás, Orizona, 
Santa Cruz e São Miguel 
do Passo a Quadro. A obra 
foi realizada por meio de 

uma parceria público-
-privada (PPP) entre o 
Governo do Estado, o 
município de Silvânia e 
empresários da região. 

De acordo com o prefei-
to de Silvânia, José Faleiro, 
a parceria público-privada 
foi uma iniciativa funda-
mental para que a obra 
fosse concluída. “Esse é um 
grande marco para a nos-
sa região. Agradeço muito 
ao governador Ronaldo 
Caiado, ao coronel Ma-
theus [Comandante Geral 
do Corpo de Bombeiros do 
Estado de Goiás] e aos em-
presários que contribuíram 
para esta construção”.

O secretário de Segu-

rança Pública, Rodney Mi-
randa, destacou que a ex-
periência em Silvânia foi 
totalmente bem sucedida 
e que deve ser implemen-
tada em outros municípios. 
“Essa é uma obra que vai 
atender cerca de 300 mil 
pessoas com serviço de 
qualidade, que já é mar-
ca registrada do Corpo de 
Bombeiros Militar aqui do 
Estado de Goiás. Esta é a 
fórmula do sucesso. Nós 
estamos buscando essa 
fórmula em todos os 246 
municípios do Estado de 
Goiás, nos colocando à 
disposição, conversando, 
dialogando, enfrentando 
os problemas e a crimina-

lidade”, defendeu. 

Atendimento 
de qualidade

Para o Comandante Ge-
ral do Corpo de Bombeiros 
em Goiás, a unidade irá 
fortalecer a ação governa-
mental, oferecendo maior 
qualidade nos atendi-
mentos. “Nosso governa-
dor tem feito, nos últimos 
quatro meses, ações muito 
positivas dentro da nossa 
instituição, como o lança-
mento do serviço Aeromé-
dico, que já está em pleno 
funcionamento. Já atende-
mos mais de 87 ocorrên-
cias”, observou. 

Nova sede beneficiará região 
da Estrada de Ferro e faz parte 
da política de fortalecimento da 
Segurança Pública implementada pelo 
governador em todo o Estado
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eliaS é (quaSe) 
candidato

Elias Vaz não vai assumir agora. Mas 
demonstrou força ao assumir o co-
mando do PSB. Trouxe para Goiânia, 
Carlos Siqueira (que é João e não José) 
para prestigiar a posse. Siqueira que 
trabalhou para que Elias assumisse 
logo após a eleição do ano passado. 
De forma mais fácil do que Íris, Elias 
conseguiu levar a maioria da Câmara 
Municipal para o evento, que contou 
ainda com os senadores Jorge Kajuru 
(GO) e Leila do Vôlei (DF). O discurso 
ainda é de construção do partido em 
bases mais sólidas. Mas é evidente 
que o nome de Elias Vaz flui natural-
mente neste grupo que ganhou espa-
ço na nova política, onde redes sociais 
tem tanta força quanto o dinheiro. 

cortem a cabeça
Partiu de Kajuru um pedido insólito à di-
reção do partido para expulsar o recém-
nomeado líder do prefeito na Câmara 
Municipal, Oséias Varão.

panoS quenteS
Coube a Elias Vaz já o tom da moderação, 
dizendo que já há conversa entabulada 
para que Varão deixe a sigla. Sem barulho. 

pé atráS 
Governo de Goiás voltou atrás na pro-
posta de limitar o passe livre estudantil. 
Decisão tomada depois da evidência de 
que parte dos estudantes ia ficar em 
casa, por não ter dinheiro para o deslo-
camento até a universidade. 

FraSe Feita
Matéria veiculada no Jornal Anhanguera 
mostra tráfico livre ao lado de escola esta-
dual, com professor negociando nota com 
aluno traficante para poder continuar tra-
balhando. Aquela história de bandido mu-
dar de profissão ou mudar de Goiás vai de-
morar um tempinho mais. Ao que parece.

Só alegria

Prefeito Íris Rezende surfando na agen-
da positiva. Marcou ponto com a entre-
ga da reforma da Estação Ferroviária. 
Lugar simpático, que guarda um pouco 

da memória do início da capital e ainda 
mantém espaço para eventos culturais. 

goiânia é 10
Esse é o número de candidatos que 
pode pintar na disputa pela prefeitura de 
Goiânia no que vem. DEM e PSDB ainda 
não tem nomes consagrados. Nem in-
ternamente. 

eliton e enel
O ex-governador José Eliton é esperado 
nesta terça, 14, para depois na CPI da 
Enel. Antes de se tornar governador, Eli-
ton presidiu a empresa.

maiS um dia

Auditor de Controle Externo também 
tem seu dia por força de lei esta-
dual. Em Goiânia, comemorado pela 
APEG, que reúne os procuradores 
do Estado fez a sua homenagem. À 
frente, Tomaz Aquino (Goinfra), Ana 
Paula de Guadalupe (APEG) e Valéria 
Miranda, da associação da categoria, 
ao lado do procurador Marcelo Terto 
e do deputado Virmondes Cruvinel.  

uma pergunta para 
Humberto borgeS
A catarata tem aumentado no Brasil
A doença é responsável por 51% dos 
casos de  cegueira mundial e afeta qua-
se 30% da população brasileira.   Falta 
o diagnóstico precoce, mesmo com 
mais de 450 mil cirurgias de catara-
tas por ano.  Por isso o alerta: adultos 
com 65 anos ou mais devem realizar 
exames oftalmológicos regulares para 
monitorar o desenvolvimento de cata-
rata, além de outras doenças oculares 
comuns na terceira idade.
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Prefeito de Ribeirão Preto vem a Goiânia 
conhecer modelo de gestão fiscal

orientado pelo Mi-
nistério da Econo-
mia, o prefeito de 

Ribeirão Preto (SP), Du-
arte Nogueira, visitou o 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, na terça-feira, 
14, para conhecer o mo-
delo de gestão fiscal, em 
especial da Previdência 
Municipal, que possibi-
litou o reequilíbrio das 
contas do município.

Com a maioria dos 
municípios do país com 
dificuldades, Goiânia con-
seguiu, em curto prazo, 
elevar a nota  junto à Se-
cretaria do Tesouro Na-
cional, de C para B. “Nun-
ca vivi uma crise tão 
séria e complexa como 
esta, então precisamos 
ajustar com aumento 
da receita, combatendo 
a sonegação e corte de 
despesas para superar o 
déficit de R$ 30 milhões 
e quase R$ 1 bilhão de 
dívidas”, explicou Iris.

Ao relatar como con-
seguiu virar referência 
nacional, Iris disse ser 
“natural” e creditou à sua 
experiência. “Com tan-
tos anos de vida pública, 
com experiência, quando 
assumi já tinha algo na 
cabeça para superar as 
dificuldades”, falou.

O secretário municipal 
de Finanças, Alessandro 
Melo, explicou que Goi-
ânia fez o dever de casa, 
realizou todos os ajustes 
que competia ao muni-
cípio e virou referência. 
“Modernizamos as con-
dições, tiramos o que 
era arcaico nas regras 
com uma reestruturação 
técnica e garantimos os 
direitos do servidor, sem 
transtornos”, afirmou. 

Goiânia virou refe-
rência após Campinas, 
também em São Paulo, 
visitar a cidade para co-
nhecer o modelo de ges-
tão da capital de Goiás. 

“Trouxe minha equipe 
da área econômica e 
previdenciária para co-
nhecer o modelo que o 
prefeito Iris Rezende im-
plantou com resultados 
bastante satisfatórios, 
mantendo os direitos 
adquiridos e, ao mesmo 
tempo, usando de uma 
habilidade gerencial 
bastante interessante 
que queremos comparti-
lhar”, afirmou o prefeito 
Duarte Nogueira.

Nogueira falou, ainda, 
que a visita foi sugerida 

pela  Secretaria Nacio-
nal de Previdência, que 
tem como uma das “re-
ferências boas, de deci-
sões acertadas”a capital 
goiana. ‘Sem a necessi-
dade de fusão de massas 
o trabalho que foi feito 
aqui em Goiania com o 
prefeito Iris Rezende. 
Nossa tratativa aqui, 
nossa vontade, é de uti-
lizar dos instrumentos 
que foram feitos aqui e 
discutir o que pode ser 
feito em Ribeirão, é uma 
boa estratégia, produziu 

um bom resultado, e nós 
viemos hoje aqui respi-
rar dessa fonte positiva”, 
concluiu.

O encontro com o 
prefeito da cidade pau-
lista foi acompanhado 
por uma comitiva de três 
secretarias de Ribeirão 
(Casa Civil, Previdência e 
Finanças) e auxiliares da 
Prefeitura de Goiânia nas 
áreas ambiental (AMMA), 
Procuradoria, Previdência, 
Casa Civil e Finanças.

Com a elevação da 
nota da capacidade de 

pagamento (Capag), a 
Prefeitura de Goiânia 
está apta a contrair em-
préstimos com aval da 
União até o limite de 
4,5 bilhões. O prefeito 
Iris Rezende já anunciou 
o lançamento de qua-
se R$ 1 bilhão em obras 
para os próximos meses. 
A maioria são obras de 
infraestrutura e mobili-
dade, além da construção 
ou conclusão de cerca de 
14 Centros Municipais 
de Educação Infantil em 
tempo integral.

Duarte Nogueira visitou a Prefeitura 
de Goiânia acompanhado de 
comitiva que compartilhará modelo 
de gestão considerada exemplar pela 
Secretaria Nacional de Previdência
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Prefeitura realiza força-tarefa para atender principais 
demandas dos moradores do Residencial Buriti Sereno
Os moradores do Residen-
cial Buriti Sereno foram os 
primeiros escolhidos para 
receberem os benefícios 
de uma série de ações da 
Prefeitura, que irá percor-
rer os pontos da cidade 
com maior concentração 
de moradores atendidos 
por programas sociais. Por 
isso todas as 832 famílias 
moradoras do condomí-
nio, que são beneficiárias 
do programa Minha Casa 
Minha Vida, passarão por 
um cadastro minucioso 
que norteará as políticas 
públicas emergenciais que 
serão adotadas no local, 
principalmente na área da 
Saúde. A ideia é garantir o 
acesso aos diversos bene-

fícios e serviços e assegu-
rar o bem estar desta par-
cela da população.

Segundo o diretor de 
Gestão da Atenção Primá-
ria da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), Gustavo 
Amoury Assunção, já está 
sendo realizado um ma-
peamento detalhado do 
perfil de cada família que 
balizará as estratégias da 
força-tarefa. “No primeiro 
momento estamos reali-
zando um mapeamento, 
via cadastro, para entender 
os tipos de necessidades 
que cada membro das fa-
mílias têm. A pedido do 
prefeito Gustavo Menda-
nha, viabilizamos a con-
tratação de uma terceira 

equipe de Estratégia da 
Família para atuar na UBS 
Pontal Sul II e atender ex-
clusivamente a esses mo-
radores e a médica inclu-
sive já está atendendo. Na 
verdade esse é um direito 
deles, não se trata de ne-

nhum tipo de favor nosso” 
– pontua.

O coordenador do pro-
grama Estratégia Saúde 
da Família (ESF) do muni-
cípio, Giovani Melo, lem-
bra que as famílias foram 
escolhidas pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida 
justamente pelo perfil 
social de vulnerabilidade. 
“São pessoas que neces-
sitam de fato de um olhar 
diferenciado do poder 
público para consegui-
rem acessar benefícios 
assegurados por direito, 
mas que às vezes, por 
algum tipo de limitação 
física ou mesmo social, 
parecem muito mais dis-
tantes do que realmente 
estão. É nosso dever en-
curtar essa distância e 
garantir esse acesso. Por 
isso este cadastro inicial 
é muito importante para 
podermos entender os 
tipos de dificuldades de 
cada morador, de cada fa-

mília” – explica.
Fazem parte da força-

-tarefa membros das se-
cretarias de Saúde, Habi-
tação, Assistência Social, 
Educação e Cultura, Espor-
te, Lazer e Juventude, De-
senvolvimento Econômico, 
Mobilidade e Defesa So-
cial e Ciência, Tecnologia 
e Inovação. “A ação de cada 
uma delas dependerá das 
demandas que surgirem a 
partir deste cadastro ini-
cial que está sendo reali-
zado de forma minuciosa. 
A prefeitura de Aparecida 
tem um olhar diferenciado 
para as pessoas que mais 
necessitam da acolhida do 
poder público” – explica 
Gustavo Amoury.

 C
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 Saiu o primeiro trailer de “it: a Coisa” 
2. No novo filme, os adolescentes do 
Clube dos Perdedores já estão adultos, e 
se passa 27 anos depois dos 
acontecimentos bizarros e sombrios do 
primeiro filme.

 “Vingadores: Ultimato” continua 

quebrando recordes! O último filme da 
saga avengers da marvel se tornou a 
segunda maior bilheteria da história, 
ultrapassando o clássico “Titanic” (1997), 
de James Cameron.

 O rapper Emicida lançou o clipe da sua 
mais nova música, “Eminência Parda”. A 

parceria com Dona Onete, Jé Santiago e 
Papillon faz parte de seu próximo álbum, 
ainda sem data de lançamento.

 A Rihanna anunciou oficialmente o 
lançamento de sua grife de roupas, a 
Fenty. A marca está sob o domínio do 
conglomerado de moda LVMH.

Uai BalaDa BUs
os Empresários Raul motta e Gustavo 

Guimarães chegam em Maceió com tudo 
com o projeto de BH UAI BALADA BUS , um 

ônibus luxuoso com , Dj, bar , segurança , todo 
climatizado , ele anda por toda orla de Maceió 
, com festas particular e aberto ao público em 

festa no sistema open bar , quem assina como 
Promoter e o queridíssimo Wilton Rocha , que 

promete noites incríveis .

TEaTRo
Com turnês por todos os continentes desde 

sua criação, o Imperial Russian Ballet chega a 
Goiânia com o inédito espetáculo “The Best 

of Tchaikovsky”, no dia 12 de maio, às 20h, no 
Teatro Rio Vermelho. A encenação é composta 

por trechos dos clássicos atemporais “O 
Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida” e “O 

Quebra-Nozes”. Cada artista do grupo tem a 
chance de mostrar seu potencial criativo ao 

máximo, afinal, ‘Imperial’ é o nível mais alto na 
concepção do balé russo, significando o melhor 

no mundo. A direção artística é de Gediminas 
Taranda.

PRocEsso TRiBUTÁRio
Na terça-feira, 14 de maio, os Procuradores 

do Estado de Goiás, Claudiney Rocha, Lázaro 
Reis e Marcílio Ferreira Jr. serão anfitriões no 

coquetel de lançamento do livro “Processo 
Tributário”, que são coautores. A recepção 
aberta ao público, das 19h às 21h, será no 
Espaço Cultural STJ. Entre os apoiadores 
do projeto estão a Associação Nacional 
de Procuradores do Estado (ANAPE), a 

Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(AJUFE), o Programa de Pós-graduação 

em Direito e Políticas Públicas (PPGDP) e o 
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário 

(IBDP).

sTaND UP
O comediante Thiago Ventura estará em 

solo goiano no mês de junho com seu novo 
show de stand up Pokas. Com produção 

local do Grupo Top Brasil e Cultura do Riso 
(culturadoriso.com), o humorista se apresenta 

em Anápolis na quinta-feira (06/06), às 19 
horas, no Teatro São Francisco. Na sexta-feira 

(07/06) a apresentação será em Goiânia, às 
19h, no Teatro Madre Esperança Garrido. 

Os ingressos estão com valores a partir de 
30 reais. Em seu terceiro show solo Pokas, 

Thiago Ventura faz piadas e conta histórias 
engraçadas sobre os seus últimos anos como 
comediante de stand up. Fala de liberdade de 
expressão, livre arbítrio, sexualidade, drogas, 

dogmas e da vida pessoal, sempre com seu 
inconfundível estilo da quebrada.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Desfile - As sócias Andrea Aprigio e Thais Morbeck receberam convidados para o desfile de 
Marcelo Quadros, que aconteceu na Emporium Lolithà. 

CasaCor - Eduardo Bittar, Alice Caldas e Karla Bittar no 
coquetel de inauguração da 23ª edição da CASACOR Goiás.

2 3

4

Livro - O treinador nas áreas de liderança e estratégia 
pessoal Vítor Cruz lançará o livro: “A estratégia mais 
importante da vida” dia 14 de maio, na Livraria Saraiva do 
Flamboyant Shopping.
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Exposição - Adryanna Melo, Geovanna Costa e 
Gracinha Caiado a primeira dama do Estado de 
Goiás conheceram a exposição CASACOR 2019.
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educação

Olimpíada Brasileira 
de Astronomia terá 
participação de 
800 mil alunos

está tudo pronto para 
que cerca de 800 
mil estudantes bra-

sileiros do ensino fun-
damental e médio parti-
cipem da 22ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA). A 
prova será aplicada na 
próxima sexta-feira (17) 
em todo o território na-
cional e, para este ano, 
conta com quase 18 mil 
escolas cadastradas.

Dividida em quatro ní-
veis (três para alunos do 
fundamental e uma para 
o ensino médio), a Olim-
píada terá uma prova 
com dez perguntas: sete 
de astronomia e três de 
astronáutica. Segundo os 
organizadores, há uma 

alta incidência de ques-
tões abrangendo raciocí-
nio lógico.

“As provas foram dis-
ponibilizadas para os 
professores das escolas 
parceiras [no caso da 
Olimpíada, são as escolas 
que se inscrevem e apli-
cam as provas para seus 
alunos interessados em 
concorrer]. Da nossa par-
te está tudo pronto para 
a aplicação no dia 17. O 
gabarito sairá no dia 18”, 
disse à Agência Brasil o 
coordenador da OBA, pro-
fessor e astrônomo João 
Canalle, da Universidade 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ).

O professor explicou 
que os alunos do 6° ao 9° 
ano fundamental são os 
que mais participam da 
Olimpíada. “Em média, a 
nota deles fica entre 7 e 
8 pontos [em uma escala 
que vai até 10]. Trata-se 
de uma faixa etária com 
bastante curiosidade so-
bre astronomia. Por isso 
chegam a pressionar os 
professores e escolas 
para se inscreverem”.

Competições 
internacionais

Cerca de 10 milhões 
de estudantes já partici-
param das olimpíadas e 
astronomia e astronáuti-
ca no Brasil, ao longo dos 
20 anos de existência da 
OBA. Os estudantes mais 
bem classificados re-
presentarão o Brasil nas 
olimpíadas Internacional 
de Astronomia e Astrofí-
sica e na Latino-America-
na de Astronomia e Astro-
náutica de 2020.

Tendo por base o pú-
blico que participou das 
olimpíadas anteriores, 
Canalle explica que os 
alunos que costumam 
participar da competição 
se diferenciam, quando 
comparados aos demais, 
além de terem maiores 
chances de serem sele-
cionados para universi-
dades no exterior.

“Tivemos casos de es-
tudantes que consegui-
ram bolsas em universi-
dades estrangeiras após 
terem seus currículos 
enriquecidos com as me-

dalhas obtidas em edi-
ções anteriores”. Foi, por 
exemplo, o caso da depu-
tada federal recentemen-
te eleita por São Paulo, 
Tabata Amaral (PDT), de 
24 anos que, a partir do 
resultado obtido na olim-
píada, classificou-se para 
conquistar títulos inter-
nacionais de astronomia 
e, posteriormente, foi es-
tudar em Harvard, nos Es-
tados Unidos.

Além de ter sido me-
dalhista na olimpíada 
de 2016, Miriam Harumi 
Koga, 19 anos, de Gua-
rulhos (SP), foi o gran-
de destaque da edição 
de 2017 da Olimpíada 
Latino-Americana de 
Astronomia e Astronáu-
tica, onde conquistou 
a medalha de ouro. O 
destaque obtido nessas 
competições resultou 
em sua aprovação para 
duas universidades nos 
Estados Unidos, onde 
hoje reside e trabalha.

“Notamos que alunos 
que ganham medalha 
nas olimpíadas tendem 
a ganhar outras meda-

lhas, além de terem mais 
chances de serem convi-
dados para as olimpíadas 
internacionais”.

Segundo Canalle, o 
Brasil é o país que mais 
tem se destacado nas 
Olimpíada Latino-Ame-
ricana de Astronomia. 
“Sempre somos o país 
mais bem classificado em 
todas as provas. Para se 
ter uma ideia, nas últimas 
3 edições obtivemos 4 
das 5 medalhas de ouro”.

Preparação
Nas competições que 

incluem a Europa e a 
Ásia, a concorrência é 
bem mais forte. “Há en-
tre eles países com muito 
mais tradição, como Índia 
e China. Nos 11 anos de 
competições obtivemos 
algumas pratas, mas nun-
ca uma medalha de ouro”.

Canalle explica que 
enquanto o fator que 
mais explica a diferença 
de resultados é o tempo 
de preparação dos com-
petidores. “Enquanto al-
guns países treinam seus 
competidores por 3 ou 4 

anos, nós temos entre ju-
nho [mês em que é feita a 
seleção dos representan-
tes brasileiros] e outubro, 
quando acontece a olim-
píada internacional”.

A Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astro-
náutica é coordenada por 
uma comissão formada 
por membros da Socieda-
de Astronômica Brasilei-
ra e da Agência Espacial 
Brasileira. Há, ainda no 
âmbito da competição, 
um outro evento que tem 
empolgado os estudan-
tes: a Mostra Brasileira de 
Foguetes, a MOBFOG.

“No ano passado tive-
mos 120 mil alunos cons-
truindo e lançando seus 
foguetes. A expectativa 
é de que, este ano, haja 
150 mil estudantes cons-
truindo e lançando seus 
foguetes cada vez mais 
longe”, disse o astrônomo.

O regulamento para 
participação e as ins-
truções para as esco-
las interessadas em se 
cadastrar nas competi-
ções estão disponíveis 
no site da OBA.

a prova será 
aplicada na 
sexta-feira 
(17) em todo 
território 
nacional
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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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incentivo ao esporte

Fase municipal dos Jogos Estudantis 
2019 é iniciada em Aparecida de Goiânia

com o objetivo de in-
centivar a prática 
esportiva aos jovens 

aparecidenses, a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juven-
tude, firmou parceria com 
a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), por 
meio da Superintendência 
do Desporto Educacional, 
para realização da fase 
municipal dos Jogos Estu-
dantis 2019 do Estado de 
Goiás. A abertura do cam-
peonato foi realizada na 
manhã desta terça-feira, 
14, na Associação Comer-
cial e Industrial de Apa-

recida (ACIAG), e reuniu 
milhares de alunos de 34 
colégios da rede pública 
de ensino e redes particu-
lares da cidade.

O prefeito Gustavo 
Mendanha participou da 
abertura dos jogos e des-
tacou a importância de 
incentivar o esporte na 
cidade. “Aparecida vira po-
tência em tudo que faz, 

seja na saúde, na educação 
e também no esporte. A 
nossa cidade é bicampeã 
nos Jogos Abertos de Goiás 
e tenho certeza que a de-
legação campeã sairá de 
Aparecida. Mais importan-
te que vencer e incentivar 
a essas crianças e jovens a 
prática de modalidades es-
portivas. Desejo a todos os 
atletas boa sorte, e podem 

contar com a Prefeitura no 
que estiver em nosso al-
cance vamos fazer”, desta-
cou o prefeito.

De acordo com o secre-
tário de Esporte, Lazer e 
Juventude, Gerferson Ara-
gão, os campeões de cada 
modalidade esportiva irão 
representar Aparecida de 
Goiânia na fase regional, 
em Rio verde, entre os dias 

6 a 10 de junho, e dispu-
tar com representantes de 
outras 20 cidades de Goi-
ás. “Essa fase contempla 
as modalidades coletivas 
como vôlei, basquete, han-
debol e futsal, e vai contar 
com a participação de alu-
nos da faixa etária entre 
12 e 17 anos, matriculados 
na rede pública de ensino 
e redes particulares”, expli-
cou. As competições entre 
as escolas de Aparecida 
serão realizados nos dias 
15, 16, 17 e 20 de maio 
nos Ginásios de Esporte 
do Centro, Cruzeiro do Sul 
e do Colégio Estadual Mi-
chelle do Prado.

Segundo o superinten-
dente de Desporto Edu-
cacional, professor Mau-
rício Roriz dos Santos, 
os Jogos Estudantis têm 
como objetivo fomentar 
a prática do esporte es-
colar com fins educativos, 
possibilitando a identi-
ficação de talentos des-
portivos nas escolas. “Os 

jogos mobilizam a juven-
tude estudantil em torno 
do esporte e contribuem 
para a formação integral 
do aluno/atleta, motivan-
do aprimorar sua vivência 
esportiva e oportunizan-
do a integração entre os 
participantes de diversos 
municípios e unidades 
escolares”, ressaltou.

A Mariana Ferreira 
Sousa Silva, que estuda o 
segundo ano no Colégio 
Estadual Geraldo Ribeiro, 
vai disputar a modalida-
de futsal categoria femi-
nino e esta otimista com 
a vitória. “Se depender de 
mim e da minha equipe 
nós vamos vencer essa 
primeira etapa, a segun-
da e chegar na final. Eu 
gosto muito de esporte, 
gosto de assistir, de falar 
e de jogar principalmen-
te. O futsal é um escape 
para meus problemas e 
me distrai e me estimula 
a andar no caminho cer-
to”, disse a estudante.

Neste ano, 
haverá também 
a participação de 
alunos/atletas 
paralímpicos
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