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n má notícia para o governador Ronal-
do Caiado: a atividade econômica está 
se desacelerando em todo o país, com 
a consequente queda das previsões de 
crescimento do PiB. Sinal que a arreca-
dação de iCmS vai dar para trás.

n A secretária de Meio-Ambiente 
Andrea Vulcanis, que veio de Bra-
sília, assustou-se com as perspec-
tivas de crise de abastecimento de 
água na grande Goiânia e pediu o 
seu afastamento da coordenação 
da área hídrica. 

n o ex-deputado Samuel Belchior, 
que falava em nome do governador 
Ronaldo Caiado no período entre a 
eleição e a posse, perdeu completa-
mente a autoridade e saiu da articu-
lação com a assembleia.

n Avolumam-se as reclamações, 
dentro da equipe do novo governo, 
contra a área de Comunicação. A 
secretária Valéria Torres é acusada 
de omissa por deixar que o caos 
herdado do passado prejudique a 
atual gestão.

n o novo presidente estadual do 
PSDB Jânio Darrot recebeu o parti-
do com secretárias contratadas para 
dar meio-expediente em troca de R$ 
8 mil mensais. E um secretário-geral 
com salário de R$ 18 mil. 

n O Palácio das Esmeraldas diz ter 26 
deputados na sua base na Assembleia, 
mas não é bem assim. Muitos dos 
parlamentares que aceitaram a cota 
de R$ 30 mil em nomeações acharam 
pouco e querem muito, muito mais. 

n José Nelto advertiu o ministro 
Paulo Guedes sobre o socorro federal 
aos Estados em troca de apoio para 
a reforma da previdência: é jogar 
dinheiro fora porque nenhum gover-
nador tem votos no Congresso. 

n O apresentador Paulo Beringhs 
distribui vídeos nas redes sociais com 
duras avaliações sobre o governador 
Ronaldo Caiado, que estaria indo mal 
porque haveria predominância do de-
sejo demolir Marconi Perillo. 

n Nomeado para presidir a Goiás Par-
cerias, o presidente do PmN Eduardo 
macedo está presidindo um órgão 
que, em toda a sua existência (mais de 
10 anos) nunca sequer esteve perto de 
fechar qualquer tipo de parceria.

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

Ponto para o governador Ronaldo Caiado, que retirou da Assembleia Legislativa o projeto que imporia 
mudanças drásticas ao Passe Livre Estudantil e caminhava para ser rejeitado, depois de ser criticado 
até pelos deputados mais fiéis da sua base de sustentação – a que existiria, mas ainda não foi testada. 
Foram dois os erros do governo: um, o rigor da nova configuração do programa, que o reduziria a um 
número entre 10 e 15 mil jovens beneficiados, e, outro, a abordagem isolada que foi dada ao Passe Li-
vre, fora do contexto das políticas sociais herdadas do Tempo Novo, que precisam, sim, passar por uma 
nova formatação, já que foram delineadas sem planejamento e hoje são insustentáveis financeiramen-
te. Não tem sentido, por exemplo, cortar a fundo no Passe Livre, mas manter intacta a Bolsa Universi-
tária, que custa R$ 10 milhões por mês e, além disso, acumula um passivo por volta de R$ 80 milhões 
com as universidades e faculdades particulares. Tudo isso precisa passar por uma modernização capaz 
de afastar o clientelismo e o mero assistencialismo sem retorno para a sociedade.
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JoSÉ NElto, aliaDo DE BolSoNaRo E caiaDo QUE taMBÉM É cRítico
o deputado federal José Nelto, em pouco mais de três de meses de mandato em Brasília, já é o político goiano com maior projeção na mídia 
nacional – mais que o líder do governo na Câmara major Vitor Hugo ou o líder da bancada do PSL Delegado Valdir. o site o antagonista – con-
siderado hoje como o site de notícias de maior expressão na internet no país – tem reservado amplo espaço para Nelto, que também é líder 
da diminuta bancada do Podemos na Câmara, mas faz um barulho considerável. De um modo geral, ele dá apoio ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro, só que não incondicional – fez críticas, por exemplo, ao excesso de postagens nas redes sociais do capitão e seus filhos, reclamando 
mais dedicação aos assuntos do governo federal. o deputado parece ter a mesma posição em relação ao governador Ronaldo Caiado: é um 
aliado que também guarda pontos de discordância, como na questão do socorro financeiro que Caiado espera do ministro Paulo Guedes. Nelto 
é contra e acha que Goiás tem que resolver seus problemas com os próprios recursos do Estado.

MaNSUEto DiStRiBUi liVRo QUE apoNta iNEFiciÊNcia DoS EStaDoS
O secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida emitiu um mau sinal para os governadores que aguardam ansiosamente o socorro financeiro 
do governo federal. Ele distribuiu cópias do livro melhores Gastos para melhores Vidas”, escrito por técnicos do Banco interamericano de Desenvol-
vimento, o BID, onde se condena a ineficiência da aplicação dos recursos dos governos federal, estaduais e municipais nos países latinoamericanos. O 
Brasil ocupa grande parte do estudo, com destaque para a lambança fiscal e financeira das administrações dos Estados: são citadas como ralos para 
o desperdício de dinheiro público a corrupção, as compras e contratações malfeitas, as despesas com o funcionalismo e as obras de infraestrutura 
sem durabilidade. E conclui que gastos como o financiamento do ensino superior, por parte dos Estados, têm muito menor retorno para a sociedade 
que o investimentos nos anos iniciais da educação básica. Não se sabe se o governador Ronaldo Caiado recebeu um volume. 

RElatÓRio DE oBRaS E pRoGRaMaS DE aDiB É o MaioR DE GoiÁS
o prefeito de Catalão adib Elias aproveitou um almoço festivo do Dia das mães para apresentar um extenso relatório de obras de 
infraestrutura e programas sociais que a sua gestão está tocando. Ele disse que a prioridade agora é a administração da cidade e 
que não está preocupado com as eleições do ano que vem, quando terá o direito de disputar a reeleição, passo importante para o 
seu futuro político – tem chances de disputar até mesmo o governo do Estado, em 2022, caso Ronaldo Caiado por algum motivo 
(o principal seria uma candidatura a presidente) decida não enfrentar a reeleição. o prefeito relacionou mais de 60 obras, algumas 
de grande envergadura, que deverão abrir avenidas em Catalão e mudar o seu panorama urbano, como o novo arco viário. Em 
sinal de apoio a adib, Caiado já esteve três vezes no município desde que foi eleito. E prometeu grandes investimentos do Estado lá. 

REFoRMa aDMiNiStRatiVa DE caiaDo NÃo tocoU No ESSENcial
o governador Ronaldo Caiado já mandou dois projetos de reforma administrativa para a assembleia. Nenhum deles, no entanto, mexeu com o 
essencial, que, aliás, foi o que ele prometeu na campanha: cortar no osso para diminuir as despesas do Estado e buscar o reequilíbrio financeiro 
para atuar no que interessa para a população, como a Saúde, a Educação e a Segurança. A primeira reforma administrativa de Caiado, em vez de 
reduzir, aumentou o tamanho do governo, com a recriação de secretarias e cargos. a segunda, ainda em apreciação pelos deputados, promove, 
sim, uma diminuição dos cargos comissionados, mas mantém a estrutura intacta. Todos os órgãos que existem continuarão existindo. Inclusive 
aqueles que não têm nenhuma serventia a não ser jogar dinheiro público pelo ralo. Em nenhuma das suas duas reformas administrativas o 
atual governo autorizou ou sequer fez a previsão de qualquer privatização, concessão, liquidação ou simples eliminação desses braços inúteis 
do governo. Não houve nenhum corte significativo, muito menos “no osso”. Os goianos vão conviver por muito tempo ainda com a crise fiscal.

apaREciDa iNVEStE pESaDo EM SHoWS aRtíSticoS MilioNÁRioS
as comemorações do 97º aniversário de aparecida, que contaram com uma caríssima programação de shows artísticos, por conta da 
prefeitura (com artistas contratados a peso de ouro, sem licitação), não tiveram a presença do governador Ronaldo Caiado. Convidado, 
ele não apareceu nem mesmo no tradicional desfile cívico no centro histórico da cidade. É o segundo bolo que o governador aplica no 
prefeito Gustavo mendanha: o primeiro foi na comemoração do Dia do Trabalho, que também teve apresentações musicais e o sorteio, 
dentre outras prendas, de um carro zero quilômetro para garantir a presença de um grande público. 

paSSE liVRE: Foi MElHoR aDMitiR o ERRo QUE pERSiStiR NElE
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economia

Guedes diz que governo já trabalha 
com crescimento de 1,5% em 2019

a equipe econômica 
já está trabalhando 
com uma previsão 

de crescimento de 1,5% 
neste ano, disse há pouco 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Em audi-
ência na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), ele 
disse que a reformulação 
de expectativas diante 
da demora na aprovação 
da reforma da Previdên-
cia justificou a revisão 
das estimativas.

“As hipóteses já foram 
superadas desfavoravel-
mente. Quando o cenário 
foi feito em abril, havia 
expectativa de que a re-
forma [da Previdência] 
tivesse rapidez e haveria 
mais rapidez na recupera-
ção econômica, com 2,7% 
de crescimento”, disse 
o ministro. “Temos uma 
economia que pode se 
recuperar com certa rapi-
dez se fizer reformas que 
estão encomendadas. [As 
estimativas] de cresci-
mento já caiu para 1,5%”.

O ministro reiterou que 
o país está, há décadas, pri-
sioneiro de uma armadilha 
de baixo crescimento, com 
a renda per capita cres-
cendo abaixo de 1% ao 
ano nos últimos 30 anos. 
Segundo ele, somente a 
aprovação da reforma da 

Previdência e de outras re-
formas estruturais na eco-
nomia brasileira permitirá 
a reversão desse quadro.

“Se o Congresso enca-
minhar primeiro a refor-
ma da Previdência, de-
pois a PEC [proposta de 
emenda à Constituição] 
do pacto federativo, que 
limita o Poder Executivo 
e descentraliza atribui-
ções para estados e mu-
nicípios. Depois a reforma 
tributária, a abertura da 
economia e principal-
mente o que chamamos 
de crowding in, o que de-
sentope a linha de inves-
timentos”, disse Guedes.

Segundo o ministro, 
quando os investidores 
perceberem que há futu-
ro fiscal assegurado, que 

as reformas garantirão 
equilíbrio fiscal pelos 
próximos cinco, 10 e 15 
anos, os investimentos 
privados retornarão à 
economia. Esse processo 
não ocorrerá apenas em 
projetos de infraestru-
tura, disse Guedes, mas 
também em áreas sociais, 
como educação, saúde e 
saneamento.

Contingenciamento
Segundo Guedes, a 

desaceleração do cresci-
mento econômico reduz 
as receitas do governo e 
torna necessário o contin-
genciamento (bloqueio) de 
verbas do Orçamento. Ele 
esclareceu que o contin-
genciamento é temporário 
e não representa cortes 

definitivos e se disse con-
fiante de que a aprovação 
das reformas melhorará o 
quadro fiscal.

“O crescimento [do 
Produto Interno Bruto, 
PIB] caiu para 1,5%, as 
receitas estão menores 
ainda. Aí começam os 
planejamentos de con-
tingenciamento de ver-
bas para frente. Não são 
cortes, são contingencia-
mentos. São preparató-
rios. Tenho recebido cola-
boração na interlocução 
com o Congresso, nos fó-
runs de governadores, de 
prefeitos. Estou confiante 
que o Congresso vai im-
plementar reformas e 
que as reformas vão be-
neficiar a todos”, disse.

O secretário especial de 

Fazenda, Waldery Rodri-
gues, que falou logo após 
Guedes, confirmou que o 
próximo Relatório Bimes-
tral de Receitas e Despe-
sas, que apresenta esti-
mativas para a execução 
do Orçamento, trará novos 
contingenciamentos.

Regra de ouro
O ministro ressaltou 

a importância de o Con-
gresso aprovar o crédito 
extraordinário de R$ 248 
bilhões para que o go-
verno cumpra a regra de 
ouro, que exige que o Exe-
cutivo peça autorização 
ao parlamento para usar 
recursos de títulos públi-
cos para cobrir despesas 
correntes. Desse total, R$ 
200 bilhões dizem res-

peito às aposentadorias 
da Previdência Social; R$ 
30 bilhões do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), benefício assisten-
cial pago a idosos de baixa 
renda; cerca de R$ 10 bi-
lhões do Plano Safra e R$ 
6 bilhões do Bolsa Família.

Segundo Guedes, o cré-
dito suplementar reforça a 
necessidade de reformas 
que reduzam os gastos 
obrigatórios do governo, 
como a da Previdência. 
Isso porque o governo está 
pedindo autorização para 
se endividar para cobrir 
gastos correntes.

“Estamos à beira de um 
abismo fiscal, precisamos 
de um crédito suplemen-
tar para pagar despesas 
correntes. Vamos nos en-
dividar para pagar Bolsa 
Família, para pagar BPC, o 
plano Safra e as aposen-
tadorias do regime geral, 
do INSS [Instituto Na-
cional do Seguro Social]. 
Estamos nos endividando 
para pagar despesas cor-
rentes. Deveríamos ter 
recursos para pagar essas 
despesas correntes, que 
é o que a regra de ouro 
prescreve”, disse.

Desde o fim de março, 
o projeto que pede o cré-
dito suplementar tramita 
na CMO. Sem a aprovação 
do texto, o governo ficará 
sem dinheiro para pagar 
aposentadorias, benefícios 
do BPC, do Bolsa Família 
e do Plano Safra a partir 
do segundo semestre. O 
projeto abre uma exce-
ção da regra de ouro, que 
determina que o governo 
só pode se endividar para 
financiar investimentos.

ministro pede 
que Congresso 
aprove crédito 
para cumprir 
regra de ouro
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justiça

Ministros do STJ 
determinam soltura de 
Temer e coronel Lima

A maioria dos ministros da 
Sexta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) deci-
diram hoje (14) determinar 
a soltura do ex-presidente 
Michel Temer e do acusado 
João Baptista Lima, conhe-

cido como coronel Lima, 
amigo de Temer.

Até o momento, três 
ministros seguiram o voto 
do relator, ministro Anto-
nio Saldanha Palheiro, e 
entenderam que a prisão 

de Temer e Lima, determi-
nada na semana passada 
pela segunda instância da 
Justiça Federal no Rio de 
Janeiro, é ilegal e não há 
justificativas para mantê-
-los presos antes da sen-

tença do processo.
Com a decisão, as pri-

sões serão substituídas por 
medidas cautelares, como 
entrega de passaporte, 
bloqueio de bens e obri-
gação de comparecer ao 

Judiciário, quando forem 
chamados. O colegiado 
atendeu a um pedido de 
habeas corpus feito pelas 
defesas dos réus.

O ex-presidente e seu 
amigo são investigados na 

Operação Descontamina-
ção, da PF, um dos desdo-
bramentos da Lava Jato no 
Rio de Janeiro, que inves-
tiga desvios da ordem de 
R$ 1,8 bilhão nas obras da 
Usina Nuclear Angra 3.
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infraestrutura

300 quilômetros de ruas e avenidas de 
Aparecida serão recapeadas até 2020

a pavimentação as-
fáltica, como tan-
tas outras obras 

de infraestrutura, sofre 
desgastes devido aos 
fenômenos climáticos, 
ações do tempo e tam-
bém pela própria roda-
gem de veículos. Por isso, 
é necessária a realização 
periódica de serviços de 
manutenção como tapa-
-buraco e recapeamento 
das ruas e avenidas da 
cidade. E pensando neste 
processo de deterioração, 
a Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria de Infraestru-
tura, deu início neste mês 
os trabalhos de recapea-
mento das ruas e aveni-
das do município.

O objetivo da gestão é 
promover a manutenção 
das vias da cidade dando 
melhores condições para 
a rodagem dos veículos. 
“Temos a obrigação de 
realizar a manutenção de 
toda malha viária do mu-

nicípio, pois isso garante 
a mobilidade de todos 
com segurança e comodi-
dade”, destacou o prefeito 
Gustavo Mendanha. Ini-
cialmente, o serviço será 
executado em 33 bairros 
de Aparecida – aqueles 
em que o asfalto apre-
senta maior necessidade 
de recuperação.

Entre os bairros que 
constam no cronograma 
da Seinfra estão o setor 
Garavelo, Jardim Tropical, 
Vila Brasília, Garavelo 
Park, Vila Sul, Jardim Tira-
dentes, Cidade Livre, Cru-
zeiro do Sul, Mont Serrat, 
Jardim das Esmeraldas, 
Mansões Paraíso, Setor 
Araguaia, Parque das Na-
ções, Colina Azul, Marista 
Sul, Jardim Riviera, Vila 
Alzira, Jardim Nova Era, 
dentre outros. As frentes 
de serviço da secretaria 
de Infraestrutura utiliza-
rão maquinários e mão-
-de-obra próprios.

“Atuamos com dois 

caminhões para a prepa-
ração do micro revesti-
mento de asfalto e esta-
mos com processo para 
a compra de mais um 
maquinário e aluguel de 
outros dois. Desta forma 
teremos um total de cin-
co frentes, com 25 servi-
dores atuando em toda 
a cidade”, salientou o se-
cretário de Infraestrutura, 
Mário Vilela. Ao todo se-
rão recapeados três mi-
lhões de metros quadra-
dos de área recapeada.

O trabalho de reca-
peamento é necessário 
onde o tapa-buraco, que 

é mais pontual, não é 
mais a solução viável 
para a via. “O recapea-
mento prolonga o tempo 
de vida e a qualidade da 
pavimentação asfáltica. 
E vamos aproveitar esse 
período de estiagem 
para levar a ação para 
todas as ruas da cidade 
que necessitam deste 
serviço de manutenção. 
O benefício vai chegar a 
todos os bairros, por eta-
pas, paralelamente aos 
trabalhos do Prefeitura 
em Ação”, sublinhou.

Mário Vilela explica 
que o investimento pre-

visto para as interven-
ções na malha viária é de 
R$ 20 milhões. “Estamos 
com o cronograma de 
recapeamento pronto e 
nossas equipes já estão 
nas ruas resolvendo pro-
blemas pontuais. Com o 
trabalho vamos melhorar 
as condições do tráfego, 
proporcionando maior 
segurança para motoris-
tas e pedestres”, comen-
tou o secretário.

Pavimentação
Também paralelo ao 

trabalho de recapeamen-
to das vias, a Secretaria 

de Infraestrutura deu iní-
cio a mais uma edição do 
programa Asfalto Para To-
dos, que leva o benefício 
para diversos bairros da 
cidade. O primeiro bairro 
a receber as frentes de 
trabalho é o Solar Cen-
tral Park. “Também esta-
mos retomando as obras 
de asfalto dos bairros 
Retiro do Bosque, Jardim 
Miramar, Rio Vermelho 
e Bandeirantes, que fo-
ram iniciadas em 2018 
e que foram paralisa-
das por conta do perío-
do chuvoso”, concluiu o 
secretário Mário Vilela.

inicialmente, 33 bairros do município 
serão beneficiados com a frente 
de serviço de infraestrutura. 
Secretário garante que todos os 
bairros serão atendidos
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Goiânia Canto de Ouro começa nesta quinta-feira
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura 
(Secult), realiza de 16 de 
maio a 10 de agosto o 
Goiânia Canto de Ouro. A 
proposta do festival, que 
está em sua 9ª edição, é 
mostrar ao público a MPB 
feita na capital, movi-
mentando a cena cultural 
goiana. Neste ano, cerca 
de 70 artistas e cerca de 
20 instrumentistas so-
bem ao palco do Centro 
Municipal de Cultura Goi-
ânia Ouro para oferecer 
ao público músicas de 
alta qualidade. 

E para abrir a tempora-
da, a Secult resolveu fazer 
uma homenagem mais 
que justa ao samba, que 
a cada dia ocupa mais e 
mais espaços na cidade. 

Nomes da velha guarda 
do samba feito em Goiâ-
nia se unem a novos sam-
bistas e mostram a força 
desse gênero musical en-
tre os goianos. Para essa 
“mostra de samba”, foram 
convidados os artistas 
Polyanna Pimpão, Xexéu, 
Fernando Boi e Cláudia 
Garcia. O samba invade 
o palco do Goiânia Ouro 
nos dias 16, 17 e 18 de 
maio, sempre às 21h.

“Esse ano, os canto-
res e cantoras que foram 
convidados para integrar 
os 13 elencos, são artis-
tas basicamente ligados à 
Musica Popular Brasilei-
ra e que vêm mantendo 
uma carreira atuante no 
dia a dia da cena musi-
cal de Goiânia”, explica a 
equipe de produção. 

Serão 13 semanas de 
shows com os maiores 
nomes da música local, 
além de artistas novos, 
mas já conhecidos de 
muita gente que frequen-

ta atividades culturais 
na cidade. Os nomes que 
compõem o elenco deste 
ano foram selecionados 
via convite feito pela Se-
cult.  O formato do fes-

tival voltou ao original: 
um show com o mesmo 
elenco, entre quinta e do-
mingo, numa espécie de 
minitemporada. Durante 
seis domingos, se apre-
sentará um total de 24 
jovens artistas da música 
de Goiânia, numa mostra 
paralela que a Secult está 
chamando de Nova MPB/
Goiânia. Serão quatro 
cantores por noite, nos 
seis últimos domingos 
das 13 semanas do proje-
to em 2019.

A diretora de eventos 
da Secretaria de Cultura, 
Marci Dornelas, pontua 
sobre a dimensão do fes-
tival. “O Canto de Ouro é 
fundamental para a di-
vulgação da MPB em Goi-
ás, além de abrir espaços 
para novos artistas. Este 

ano, serão mais de 20 no-
vos talentos que se apre-
sentarão no festival pela 
primeira vez”.

O secretário munici-
pal de Cultura, Kleber 
Adorno, destaca sobre a 
importância do Canto de 
Ouro, não só para os ar-
tistas como para a popu-
lação goiana. “É um proje-
to democrático, coletivo, 
que estimula o talento, 
democratiza o acesso à 
boa música, forma públi-
co e desvela nossa iden-
tidade”.

O Canto de Ouro foi 
criado em 2008 e, desde 
então, cumpre sua tare-
fa de mostrar ao público 
goianiense e goiano os 
artistas que fazem a Mú-
sica Popular Brasileira 
em Goiás. 
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 meghan Trainor lançou a sua nova 
música “Badass Woman”. a faixa faz 
parte da trilha sonora do filme “as 
Trapaceiras”, estrelado por anne 
Hathaway e Rebel Wilson.

 Ciara está de volta com seu sétimo 
álbum de estúido, “Beauty marks”! Ele 

vem após “Jackie”, de 2015. Este é seu 
primeiro lançamento em sua própria 
gravadora, Beauty marks Entertainment.

 Foi revelada nas plataformas mais uma 
faixa do novo projeto de madonna. a 
escolhida da vez foi “Crave”, uma canção 
que começa com acordes de violão e 

segue embalada pelas batidas do trap e 
do R&B.

 Taylor Swift se prepara para o 
lançamento de mais um álbum de 
estúdio. E ela revelou quenovo álbum 
terá tanto “pancadões” quanto músicas 
“muito tristes”.

JoTa QUEsT
a última apresentação em 

Goiânia da Turnê “acústico Jota 
Quest – músicas para cantar 
junto” acontecerá as 22h de 

sábado, dia 1 de Junho, no Centro 
de Convenções da PUC. a turnê 

da banda mineira que já foi vista 
por mais de 380 mil espectadores, 

trará os clássicos da carreira de 
mais de 22 anos de sucesso, em 
versão acústica. os ingressos já 

podem ser adquiridos no site 
https://meubilhete.com/jota-
quest-acustico-gyn , na Loja 

Primetek, Republica da saúde e 
Tribo do açai.

MaRcas GoiaNas
o mês de maio começou com 

novidades no Passeio das Águas 
Shopping, que segue investindo 

para oferecer um mix cada vez 
mais completo e exclusivo para 

o público de Goiânia e região. 
Somente na última semana, 

foram abertas duas operações 
no empreendimento, ampliando 

ainda mais as opções de compras 
para os clientes. as novas lojas 

são as marcas goianas Green 
House e Única Shoes.  

iFooD E FasT aÇaÍ
Desde o início de maio, o 

iFood está entregando com 
exclusividade os produtos da 

Fast açaí, que possui unidades 
em 12 estados e no Distrito 

Federal. Com a parceria, a rede 
de franquias goiana espera que, 

até o final deste ano, um terço 
das vendas da marca sejam 

provenientes do delivery por 
aplicativo, já que os parceiros da 
plataforma crescem, em média, 

50% nos três primeiros meses de 
atuação.

PaRcERia   
Resultado de uma parceria 

entre o Buena Vista Shopping e 
a Casa Cor Goiás 2019, este ano 
compras a partir de R$ 500,00 

dão direito a um convite para a 
maior mostra de decoração da 

américa Latina. as trocas das 
notas e cupons fiscais devem 

ser feitas no posto montado no 
shopping até o dia 19 de junho.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Rolê -  o artista Fifty Gamper se apresenta no próximo sábado dia 18 de maio no rolê do Hungria 
em anápolis e o evento será produzido pelo empresário Riuslley Bellini da Bellini eventos. 

CASACOR - a arquiteta mariana mendonça traz para a 
CaSaCoR Goiás 2019 uma proposta que envolve os sentidos 
e um incentivo a ‘desacelerar’ da correria do cotidiano. 

2 3

4

Stand up - o comediante Thiago Ventura estará em solo goiano 
no mês de junho com seu novo show de stand up Pokas. 
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The Platters - Com apresentação única em Goiânia, 
The Platters subirá ao palco do Teatro Sesi no dia 
25 de maio prometendo despertar muitas memórias 
afetivas através de suas músicas.
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Pib
o itaú Unibanco informou em relatório suas expectativas para o Produto interno Bruto (PiB) 
brasileiro com pessimismo. Para o primeiro trimestre, a estimativa é de recuo de 0,1% para 
declínio de 0,2% na comparação com o último trimestre de 2018. Também houve alteração 
nas expectativas para o crescimento econômico em 2019 (a previsão do PiB passou de alta de 
1,3% para 1,0%) e em 2020 (saiu de expansão de 2,5% para 2,0%).

alto Padrão
Direcionado para um público exigente, o InCasa Residence Club, projeto de vendas de frações de 
casas da AVIVA, localizado em Rio Quente, representa uma disruptura no modelo tradicional de 
hotelaria ao oferecer um residencial de alto padrão dentro de um resort. o empreendimento 
já alcançou 251 frações vendidas. Para 2019, a meta traçada é de 231 vendas – sendo que 31% 
já foram feitas desde janeiro – e um faturamento de R$ 80 milhões até o final deste ano. O 
projeto, lançado em 2017, conta com um investimento superior a R$ 100 milhões, entre pes-
quisas, desenvolvimento e execução, isso devido a toda a complexidade e sofisticação. São 
40 casas de até 300 m2, com duas, três ou quatro suítes, e com uma ampla estrutura de lazer. 

aviação
A Azul informou que protocolou 
na Justiça uma nova proposta 
para comprar parte das opera-
ções da Avianca Brasil (que passa 
por recuperação judicial). Houve 
requerimento para a compra de 
uma nova Unidade Produtiva 
Isolada, espécie de empresa que 
seria criada a partir do desmem-
bramento da avianca, no valor 
mínimo de US$ 145 milhões.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

artigo

Chegar à velhice não é tarefa fácil, pois são 
muitos os problemas que vão aparecendo. 
Às vezes de forma gradativa, outras vezes 

de uma só vez. Falta de memória, problemas nos 
ossos, dores etc. Mas você sabia que entre as 

principais mazelas relacionadas à idade estão 
os problemas da visão? O olho é um órgão que 
envelhece e sofre alterações, por isso é muito 
importante a realização de exames periódicos. 
Você pode estar com algum problema na visão e 
não perceber e por isso precisamos estar aten-
tos aos menores sinais. Nas últimas décadas, a 
qualidade de vida de pessoas da terceira idade 
melhorou muito e por isso, hoje em dia, sinto-
mas podem ser atenuados e o idoso viver de for-
ma mais tranquila.

Entre as doenças oculares mais prevalentes 
em pessoas idosas deve-se enfatizar a catara-
ta, o glaucoma, as doenças venosas oclusivas 
da retina e principalmente a degeneração ma-
cular relacionada à idade (DMRI). Outra doen-
ça ocular de grande risco de perda visual é a 
retinopatia diabética. Entretanto, essa última 
pode afetar as diferentes faixas etárias e não 
somente os idosos.

Segundo estudos já publicados,  a catarata 
é uma das mais frequentes doenças oftalmo-
lógicas nos consultórios médicos. A doença 
atinge 17% das pessoas com até 65 anos e 
47% dos que têm entre 65 a 74 anos. Dados do 
Ministério da Saúde revelam que no Brasil são 
realizadas mais de 450 mil cirurgias de cata-
ratas por ano. A doença consiste no envelhe-
cimento do cristalino - lente natural dos olhos 
responsável pela formação da imagem - com 
isso, o paciente perde a visão gradualmente. É 

comum idosos com catarata sofrerem calados 
com a dificuldade de enxergar simplesmente 
porque acreditam que essa é uma consequên-
cia da idade e, por isso, não buscam por acom-
panhamento oftalmológico. 

Não há tratamento clínico para a catarata, 
apenas cirúrgico, e quanto mais precoce for o 
procedimento  maiores são as chances de suces-
so no tratamento da doença. Nos últimos anos, 
grandes avanços foram obtidos com as novas 
técnicas para a remoção da catarata. A cirurgia 
da catarata se faz uma única vez. A lente im-
plantada nunca mais é trocada e irá acompa-
nhar o paciente pelo resto da vida.

A incapacidade causada pela visão turva, re-
sultado da catarata diagnosticada e não tratada, 
pode colocar o idoso em risco de perigo físico 
em decorrência de lesões causadas por quedas 
ou batidas em objetos invisíveis, bem como da-
nos psicológicos, como depressão e isolamen-
to social. Por isso, sempre nós , oftalmologis-
tas,  recomendamos que adultos com 65 anos 
ou mais devem realizar exames oftalmológicos 
regulares para monitorar o desenvolvimento de 
catarata, além de outras doenças oculares co-
muns na terceira idade.

Em caso de dúvida, a única saída é procu-
rar um especialista de sua preferência. Afinal os 
olhos são as janelas da alma . . 

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaCuidado com a catarata

Os clientes do Bretas contam agora com um novo site, que permite que os 
clientes acompanhem as ofertas de cada uma das 80 lojas em Goiás e Mi-
nas Gerais.  O site traz também as notícias sobre as iniciativas e projetos 
desenvolvidos pela companhia como, o Talentos Experientes, que incentiva 
a contratação de pessoas acima de 50 anos. Além disso, os interessados em 
trabalhar no Bretas podem acessar o link Trabalhe Conosco para conferir as 
vagas disponíveis ou cadastrar o currículo para futuras oportunidades.
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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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Torcedores violentos não entrarão 
no Brasil para Copa América

o ministro da Jus-
tiça e Segurança 
Pública, Sergio 

Moro, baixou portaria 
que determina o impe-
dimento da entrada no 
País de torcedores vio-
lentos que pretendam 
assistir à Copa América. 
O torneio será realizado 
de 14 de junho a 7 de 
julho em cinco cidades: 
Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo. 
Doze seleções partici-
pam da disputa.

De acordo com o ato, 
publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU), “os 
servidores com atuação 
no controle fronteiri-
ço e em atividades de 
fiscalização migratória 

nos portos, aeroportos 
internacionais e pontos 
de fiscalização terrestre 

de migração aplicarão a 
medida de impedimento 
de ingresso no território 

nacional a todo estran-
geiro cujo nome conste 
dos sistemas de controle 

migratório como ‘mem-
bro de torcida envolvido 
em violência em está-

dios’, durante o período 
da Copa América Con-
mebol Brasil 2019”.

No caso de ocorrência 
da situação para impedi-
mento de torcedores vio-
lentos, o servidor adotará 
o procedimento de con-
trole migratório realizado 
pelo Departamento de 
Polícia Federal, previsto 
em uma instrução norma-
tiva de 2013, diz a portaria 
sem especificar a medida.

“A aplicação das medi-
das previstas nesta por-
taria não afastará a in-
cidência de mecanismos 
de cooperação jurídica 
internacional pertinen-
tes, nem prejudicará o 
cumprimento de compro-
missos internacionais as-
sumidos pelo País”, citou 
o texto. “As disposições 
contidas nesta portaria 
não afastam os demais 
casos de impedimento 
de ingresso no País es-
tabelecidos na legisla-
ção”, acrescentou.

o torneio será 
realizado de 14 de 
junho a 7 de julho
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