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não há saídas
Diante da “falta de luz na escuridão no fim do túnel” em 
que Goiás foi colocado, com tantas dívidas e compromis-
sos que consomem praticamente toda a sua receita, parece 
não haver alternativas viáveis para pelo menos tirar o Es-
tado do atoleiro em se encontra. É uma situação parecida à 
de um paciente em estado zumbi, que se não tomar deter-
minados remédios morre. Com o governo federal patinan-
do na apresentação de opções para socorrer os Estados 
endividados, a exemplo de Goiás e os demais das regiões 
Centro-Oeste, será uma postura pouco sensata a criação 
de barreiras para impedir que faça uso aparentemente da 
túnica alternativa para resolver a situação, que é a des-
tinação de parte dos recursos dos fundos constitucionais 
para essa finalidade, como vem defendendo o governador 
Ronaldo Caiado. É bom que se tenha em mente que todo o 
comprometimento da situação fiscal do Estado foi estrutu-
rado em governos anteriores, e que apenas a solução é que 
foi transferida para o atual governo. E fazer o Estado voltar 
a caminhar há que zerar o cumprimento de algumas provi-
dências inadiáveis, como a recuperação das rodovias, mui-
tas delas com vários trechos intransitáveis, além de quitar 
obrigações para com os servidores. No caso das rodovias, 
quanto mais tempo passar sem resolver o problema, maior 
será a quantidade de recursos para recuperá-las depois. 

ManifEstação
Entidades culturais se movimentam com vista a uma mani-
festação de reconhecimento da iniciativa do governador Ro-
naldo Caiado, pelo convite ao Edivaldo Lourenço, para a Se-
cretaria de Cultura. Há quase que um consenso na área de que 
foi uma escolha acertada, na composição da equipe.

MoRo sE sEguRa
o ministro da Justiça Sérgio moro até 
que se saiu bem na entrevista de ontem 
à noite, na Globo News, até mesmo nos 
momentos em que “pisou em ovos” 
diante de perguntas abordando assun-
tos mais delicados. Entre esses temas, 
que por razões óbvias a circunstância 
lhe exigiu maiores cuidados nas res-
postas, como o das manifestações dos 

chamados “olavistas” no governo, e das crises surgidas por conta 
das polêmicas levantadas decorrentes de declarações dos filhos do 
presidente Bolsonaro. o ex-juiz da Lava Jato conseguiu responder a 
todas, de modo a não se atritar com nenhum dos lados.

VEREadoREs 
EncREncados
a maré anda desfavorável para boa 
parte dos vereadores de Jataí, acu-
sados de envolvimento em coisas 
erradas. Segundo um político do mu-
nicípio, existe a probabilidade da cas-
sação de uma cambulha deles. 

HuMbERto sEM 
concoRREntEs
E por falar em Jataí, o ex-prefeito Hum-
berto machado (mDB), continua sem 
concorrentes como pré-candidato do 
partido a novo mandato, o quinto. Enge-
nheiro civil conceituado na região, Hum-
berto é simplesmente intransigente em 
relação à probidade na administração. 
Não houve sequer denúncia de oposi-
cionistas da prática de atos criminosos 
durante os seus quatro mandatos.

pREocupação coM iRis
alguns “maguitistas” demonstram não 
estar achando a menor graça nas conver-
sas sobre a possível candidatura à reelei-
ção do prefeito de Goiânia, iris Rezende 
(mDB). Eles se dizem preocupados com 
a saúde e bem-estar de iris, daí avaliarem 
que o melhor para o atual prefeito seria 
não disputar, para evitar os desgastes com 
o trabalho intenso da campanha e da sua 
própria rotina do exercício do cargo.  

otiMisMo  
Pessoas próximas do ex-deputado Daniel 
Vilela estão otimistas em relação à pro-
babilidade de sua eleição para presidente 
Nacional do mDB. a eleição será realizada 
em setembro. Daniel tem a simpatia de o 
ex-presidente michel Temer, espécie de 
“padrinho” político seu. melhor não du-

vidar de sua ascensão ao posto, porque 
Temer, que voltou ontem para casa, após 
passar uns dias preso, ainda tem muito 
prestígio no mDB como um todo.    

a todo VapoR

obras do BRT na Rua 90 estão em ritmo 
acelerado. Como não deverá ocorrer pa-
ralisação dos trabalhos por falta de paga-
mento à empreiteira, todas as evidências 
apontam para a entrega da obra no prazo 
previsto no contrato, setembro de 2020, 
em plena campanha eleitoral. 

REspEitEM lúcia Vânia
É triste ver a forma desrespeitosa com que 
dirigentes do PSB nacional estão tratando 
a ex-senadora Lúcia Vânia, para expurgá-
-la do partido. Lúcia possui uma história 
de trabalho pelo Estado, seja no exercício 
dos diversos mandatos na Câmara Fede-
ral e dois no Senado, seja como ministra 
de assistência Social no governo de FHC. 
Nesses seus quase 40 anos de serviços a 

Goiás, Lúcia Vânia (foto) não cometeu ne-
nhum ato que desmerecesse a confiança 
dos goianos. Pelo seu passado de trabalho 
e honradez, definitivamente a ex-senado-
ra deveria ser mais respeitada.   

REnoVação EM 
QuiRinópolis
a cidade de Quirinópolis, na região Sudo-
este do Estado, onde a política foi sempre 
muito dividida, parece estar iniciando um 
processo de renovação nos seus quadros 
na política, com o surgimento de nomes 
novos. Um deles é o empresário do ramo 
da construção modulada, Salmo Cabral, 
que vem sendo lembrado pela popula-
ção para disputar mandato para a Câ-
mara Federal nas próximas eleições. 
Filiado ao PRoS, Salmo Cabral (foto) 
é da escola de Sodino Vieira (mDB), que 
comandou a política local por décadas, 
sendo como prefeito, deputado estadu-
al e conselheiro do Tribunal de Contas 
dos municípios (TCm). Salmo Cabral 
vem sendo cotado para disputar uma 
cadeira na Câmara Federal, em 2022.
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projeto piloto

Governador destaca avanços 
na Segurança Pública de Goiás

ao participar da aber-
tura do Seminário 
de Alinhamento da 

Força-Tarefa 1ª fase, do 
Programa Nacional de En-
frentamento à Criminali-
dade Violenta, em Brasília, 
na quarta-feira, dia 15, o 
governador Ronaldo Caia-
do destacou que Goiás já 
teve diversos avanços na 
área da Segurança Pública 
e que o projeto do governo 
federal irá auxiliar ainda 
mais na consolidação das 
políticas públicas.

“Goiás tem uma honra 
enorme em poder receber 
esse projeto piloto. Hoje a 
Polícia Militar de Goiás é 
referência nacional. O pro-
cesso que implantamos 
tem dado resultados con-

cretos, seja no operacional, 
na inteligência, no georre-
ferenciamento”, afirmou.

Goiânia está entre os 
cinco municípios que re-
ceberão o projeto piloto, 
selecionados a partir de 
critérios estabelecidos 
pelo próprio Ministério 
da Justiça, relacionados 
ao Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH), 
além da aderência dos 

governos locais. Em Goi-
ás, é grande a expectativa 
de chegada do programa.

“Acredito que no governo 
Jair Bolsonaro, com o minis-
tro (da Justiça) Sérgio Moro 
à frente, com o que ele sig-
nifica hoje para a população 
brasileira, nós temos que, 
juntos, promover uma ação 
conjunta eficiente”, comen-
tou o governador.

Durante discurso na 

abertura do seminário, 
Ronaldo Caiado destacou 
a participação fundamen-
tal do general Guilherme 
Theophilo na coordena-
ção do programa. Após 
ser implantado na capital 
goiana, o plano de ação 
seguirá para o Entorno do 
Distrito Federal.

O Programa Nacional 
de Enfrentamento à Crimi-
nalidade Violenta foi apre-

sentado ao presidente da 
República em abril. Confor-
me o ministro, o projeto 
foi elaborado a partir de 
diretrizes e ações cons-
truídas de forma multi-
disciplinar, considerando 
também experiências 
exitosas já realizadas.

Articulação
O governador Ronaldo 

Caiado se reuniu com Sér-

gio Moro em março deste 
ano para pedir apoio no 
combate a crimes federais. 
Na ocasião, o ministro con-
firmou a escolha de Goiâ-
nia para iniciar o plano de 
ação nacional, que contará 
com suporte da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de Goiás (SSP). A 
implantação do plano de 
ação está prevista para o 
dia 2 de julho.

Goiânia receberá 
Plano de 
Enfrentamento 
à Criminalidade 
Violenta  S
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câmara de aparecida de goiânia

Vereador William Panda promove 
debate sobre cortes na Educação
O corte anunciado para a 
área da educação foi tema 
de audiência pública na 
manhã desta quarta-feira, 
15, na Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia.

A proposta foi do verea-
dor William Panda (PCdoB) 
e foi motivada após o Mi-
nistério da Educação (MEC) 
anunciar um congelamento 
orçamentário que atinge 
recursos desde a educação 
infantil até a pós-graduação. 
Nas Universidades Federais, 
o bloqueio informado foi de 
30% dos recursos.  Estudan-
tes, diretores, professores e 
trabalhadores da educação 
participaram do evento em 
defesa da educação.

“Essa audiência foi uma 
solicitação das próprias 
Universidades e o que nós 
precisamos é que todas as 
Casas Legislativas do Esta-
do Goiás abracem a causa e 
façam uma ação de repúdio 

aos cortes”, justificou Panda.
Em seguida, o par-

lamentar fez um relato 
sobre sua relação com o 
ensino federal.

“Estudei na Universida-
de federal de Goiás (UFG) 
em 2002 e acompanhei 
o desenvolvimento dela 
desde então. Entretanto, 
nos últimos anos, temos 
visto uma política de 
cortes contra o ensino 
superior. Não podemos 
permitir esse ataque a 
instituições que estão 
classificadas entre as me-
lhores do país”, lamentou.

William Panda concluiu 
sua fala citando dados que 
comprovam a relevante 
atuação da UFG junto à co-
munidade, principalmente 
àqueles mais carentes.

Um dos que solicitou a 
audiência junto ao vereador 
Panda, o Diretor da Faculda-
de de Ciências e Tecnologia  

da UFG Campus de Apare-
cida de Goiânia (FCT/UFG), 
Julio César Valandro, falou 
sobre o objetivo do evento.

“A intenção dessa dis-
cussão é defender um dos 
patrimônios mais sagrados 
desse país que é a educa-
ção. Nossa papel é denun-
ciar o que está acontecendo 
e pedir o apoio incondicio-
nal dos vereadores que, de 
antemão, sei que teremos”, 
explicou o Diretor, que em 
seguida fez um comparativo 
com os investimentos em 
pesquisas em outros países.

“Enquanto em países 
desenvolvidos altos in-
vestimentos são feitos em 
ciência e tecnologia, aqui 
estamos num rumo con-
trário. É de deixar perplexo 
o caminho que estamos 
tomando”, comparou.

Por fim, Julio César 
apontou diversos pro-
jetos que estão em an-
damento na UFG e que 
trariam benefícios diretos 
à sociedade, mas que cor-
rem riscos de paralisação 
devido aos cortes.

Representando o Pre-

feito Gustavo Mendanha 
(MDB), o secretário Che-
fe da Casa Civil, Olavo 
Noleto, falou um pouco 
sobre o posicionamento 
da Prefeitura e sua visão 
pessoal sobre a medida 
anunciada pelo MEC.

“Como sempre digo, 
Governo não faz oposi-
ção a Governo. A prefeitura 
sempre teve parceria com 
o Governo Federal e conti-
nuará tendo, mesmo atenta 
às consequências que es-
sas medidas podem trazer. 
Entretanto, na minha visão 

pessoal, estou assustado e 
bastante preocupado com o 
futuro das Universidades e, 
por isso, digo que não pode-
mos deixá-las desampara-
das. A UFG, por exemplo, é 
um pilar estratégico pro de-
senvolvimento de nossa ci-
dade”, pontuou o Secretário.

A Diretora Geral do Insti-
tuto Federal de Goiás Cam-
pus Aparecida de Goiânia 
(IFG), Ana Lúcia Siqueira, 
discorreu sobre os impac-
tos que a redução dos re-
cursos trarão aos IFG’s.

“Sou testemunha das 
transformações que o Insti-
tuto trouxe para Aparecida, 
mas isso já começou a mu-
dar desde o congelamento 
de gastos com educação, 
durante o Governo Temer, 
e agora, pra piorar, estamos 
caminhando para a total 
inviabilidade de funciona-
mento com esses cortes”, 
alertou Ana Lúcia.
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administração

Prefeitura de Goiânia realiza 
2º Encontro de Gestores

sob a coordenação 
da Secretaria Muni-
cipal de Administra-

ção, com a colaboração 
das demais secretarias do 
município e apoio do Sesc, 
Sesi, Fecomércio e Codese, 
a Prefeitura de Goiânia re-
alizou na quarta-feira, 15, 
o 2º Encontro de Gestores 
da Administração Muni-
cipal. O evento ocorreu 
no auditório da Pontifícia 
Universidade Católica de 
Goiás, no Jardim Mariliza, 
em Goiânia, e reuniu cerca 
de mil servidores.

Presente ao Encontro, o 
prefeito Iris Rezende lem-
brou sua história na políti-
ca, destacou a importância 
de se ter uma equipe com-
prometida com a adminis-
tração pública e afirmou 
que sozinho um gestor 

pode muito pouco.
“Aprendi muito cedo que 

um gestor público sozinho 
pode quase nada. Se ele 
não tiver ao seu lado uma 
equipe comprometida com 
o bom desempenho, com 
resultados satisfatórios 
para a população, ele, in-
felizmente, não conseguirá 
realizar um bom trabalho 
e tenderá ao fracasso. Por 
isso, nesses 60 anos de 
vida pública, sempre bus-
quei a Deus para que me 
iluminasse toda vez que 
fosse escolher um auxiliar. 
Se tenho tido sucesso nas 
minhas gestões, é porque 
sou cercado de bons ges-
tores”, pontuou.

De acordo com o se-
cretário de Administração, 
Agenor Mariano, o Encon-
tro de Gestores tem o ob-

jetivo de discutir metas e 
estratégias para a adminis-
tração pública municipal, 
proporcionando interação 
entre os colaboradores, 
cuja consequência será o 
aprimoramento na presta-
ção dos serviços aos cida-
dãos.

“É muito importante 
que nós, secretários, ge-
rentes, superintendentes 
e servidores em geral, te-
nhamos a consciência de 
que a administração públi-
ca e os serviços prestados 
por ela é consequência 
das nossas ações, do nos-
so empenho e do nosso 
comprometimento. Como 
o próprio nome diz, somos 
servidores e lá estamos 
para servir o contribuinte, 
servir a nossa cidade. Por-
tanto, precisamos, enquan-

to gestores, buscar o aper-
feiçoamento e qualificação 
de nossas ações. Esse en-
contro tem esse objetivo, 
discutir o aprimoramento 
da máquina pública, que, 
inevitavelmente, passa 
pela ação de cada um de 
nós”.

Foram apresentados, 
por cada titular das diver-
sas pastas da Prefeitura, 

um resumos das ações 
desenvolvidas em suas 
secretarias nos últimos 30 
meses da gestão e outras 
que estão sendo realiza-
das e que devem ser con-
cluídas até o fim do gover-
no Iris Rezende, em 2020.

O historiador, profes-
sor e palestrante Leandro 
Karnal, famoso por suas 
palestras mundo afora, foi 

uma das atrações do 2º 
Encontro de Gestores da 
Prefeitura de Goiânia. Com 
o tema Ética e Eficácia, 
especialmente prepara-
do para o evento, Karnal 
discorreu, em quase duas 
horas, sobre os desafios 
dos gestores públicos para 
uma boa administração e 
para o futuro da democra-
cia brasileira. 

Evento teve como objetivo discutir metas, diretrizes e 
aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos 
da administração municipal. Palestra do historiador e 
professor Leandro Karnal foi uma das atrações do encontro Pr
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esporte e lazer

Inscrições para 3ª edição Colônia de Férias 
Aparecida de Goiânia já estão abertas
Já estão abertas as inscri-
ções para a 3ª edição da 
Colônia de Férias Apare-
cida de Goiânia que ocor-
rerá em julho. Ao todo 
duas mil crianças e ado-
lescentes de 6 a 15 anos 
de idade poderão partici-
par do evento que é orga-
nizado pela Prefeitura de 
Aparecida por meio das 
Secretarias de Esporte e 
Lazer, Assistência Social 
e de Educação e Cultura.

“O objetivo é propor-
cionar atividades que 
incentivem a prática de 
esportes, brincadeiras 
lúdicas, a socialização e 
aprendizagem por meio 
de palestras ministradas 
com temas atuais e ativi-
dades culturais, fazendo 
com que essas crianças 
e adolescentes desenvol-
vam tanto o físico quanto 
o intelectual, declara o 
secretário de esporte de 

lazer, Gerfeson Aragão.
De acordo com Gerfe-

son, para fazer a inscrição 
é necessário que a crian-
ça ou adolescente seja 
residente de Aparecida e 
esteja devidamente ma-
triculado na rede pública 
de ensino. “A Colônia de 
férias é uma excelen-
te oportunidade para as 
crianças e adolescentes 
realizarem atividades es-
portivas, lazer e cultural 
no período de férias es-
colares, o que na maio-
ria das vezes, seria difícil 
realizar em casa ou outro 
local de forma segura”, 
declara Aragão.

As turmas serão dividi-
das por faixa etária. Crian-
ças de 6 a 10 anos partici-
parão da colônia entre os 
dias 01 a 06 de julho, os 
adolescentes de 11 a 15 
anos participam na segun-
da semana do mês, de 08 

a 13 de julho. A solenidade 
de abertura será realizada 
dia 29 de junho no Centro 
Olímpico no Setor Conde 
dos Arcos e contará com 
a participação do prefei-
to Gustavo Mendanha, da 
primeira-dama e secretá-
ria de Assistência Social, 
Mayara Mendanha e de-
mais secretários.

Inscrições 
As inscrições das crian-

ças e adolescentes pode-
rão ser realizadas até o dia 
17 de junho pela internet 
pelo endereço eventos.
aparecida.go.gov.br/colo-
niadeferias. A confirmação 
ocorrerá de 18 a 20 de 
junho e a lista de convo-
cação será disponibilizada 
dia 21 no site da Prefeitu-
ra – aparecida.go.gov.br. A 
entrega da documentação 
exigida deve ser feita entre 
os dias 24 e 28 de junho.
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Confira a lista de doCumentos neCessários para fazer a insCrição

n Cópia do R.G. ou Certidão de Nascimen-
to da criança ou adolescente
n 1 foto 3×4 da criança ou adolescente
n Comprovante de matrícula em institu-
ição pública ou privada do município;
n Cópia do comprovante de residência no 
município de Aparecida de Goiânia;

n Cópia do R.G. dos pais ou responsável
n No caso de Responsável, documento que 
comprove a guarda ou tutela do menor
n Se for identificado no ato da inscrição, 
cópia do documento de identificação do 
segundo responsável autorizado a buscar 
a criança no término da Colônia de Férias;
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 Kylie, celebra neste ano seus trinta anos de carreira. 
Para a ocasião, a cantora lança uma coletânea com mais 
de quarenta sucessos e uma faixa inédita, intitulada “New 
York City”.

 Foi liberada a data de lançamento (04-06-2019) de 
“Chasing Happiness”, documentário sobre a vida e carreira 
dos Jonas Brothers. o tom é bem nostálgico e mostra 
também todos os conflitos que eles, quando adolescentes, 
tiveram que lidar, e o término da banda.

 a série “Unbreakable Kimmy Schmidt” foi finalizada em 
janeiro deste ano, quando os últimos episódios da quarta 
temporada foram lançados na Netflix. De acordo com o 
Deadline, a série vai ganhar mais um episódio especial e 
interativo.

 o novo projeto do universo de “James Bond”, filme que 
vem sendo chamado pelo nome não oficial “Bond 25”, 
enfrenta problemas de produção após um acidente do 
ator Daniel Craig.

olD PaRR
old Parr, o scotch 12 anos mais vendido do 

Brasil*, é o whisky oficial da Pecuária Goiânia. 
a marca estará presente na 74aedição do 

evento, que acontece entre os dias 17 de maio 
e 26 de maio na cidade de Goiânia. Além da 

forte presença da marca nesse grande evento, 
o segundo maior do gênero no País, old Parr 

estará presente na cidade em várias ativações 
inéditas neste período, como jantares especiais 

para formadores de opinião, truck bar de old 
Parr nos principais bares da cidade com gifts 

especiais, outdoors e outras peças publicitárias 
instalados em pontos estratégicos da capital 

goiana, como o Aeroporto Santa Genoveva. Essa 
campanha publicitária vai durar até o dia 30 de 

junho, segundo e último dia do Villamix Festival.

PaRaDisUM
Nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio, a cidade 

histórica de Pirenópolis (GO) recebe a primeira 
edição da festa “Paradisum Weekend”, com 

diversos DJs e músicos renomados da música 
eletrônica de todo o Brasil. o evento acontecerá 

na Pousada da região, Villa das Pedras e os 
ingressos custam a partir de R$88 e pacotes a 

partir de R$510. o line UP do festival conta com 
a presença de KVSH, Breaking Beattz, Barja, 

Felguk, Devochka, Jord e Rodrigo Vieira.

DEU PRaia
Se o goiano não vai à praia, a praia vai até 

ele: esse é o objetivo do Deu Praia desde a 
primeira temporada. Em sua 4ª edição, o 

evento será realizado de 15 de junho à 11 de 
agosto, no complexo Deu Praia, na BR 153. Para 

este ano, além dos grandes shows, o festival 
traz experiências nas áreas gastronômicas, 

no esporte, festas temáticas, piscina de onda 
e muito mais. o público pode esperar uma 

temporada surpreendente, com nomes como 
mumuzinho, João Neto e Frederico, Raça Negra 

e Falamansa. Esse ano também contará com o 
Deu Praia Kids, com shows para os pequenos, 
e o Deu Praia Esportes para animar a galera e 

fazer suar.

BRaNca DE NEVE
Cores, brilho, efeitos multimídias, cenário 

virtual e a valorização de um dos clássicos 
mais aclamados da literatura infantil. assim 

promete ser Branca de Neve e os Sete anões, 
que estará em cartaz no Flamboyant Shopping, 

dia 26 de maio. os ingressos para o musical, 
que tem a assinatura da Pinheiro Produções 

artísticas, já podem ser adquiridos no balcão de 
vendas, localizado no Piso 3 do shopping. marca 
registrada da companhia, a peça teatral contará 

com cenários visuais que prometem deixar os 
pequenos encantados.  

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Livro - o palestrante Vítor Cruz lançou o livro e recebeu Humberto Lustosa, Cláudio Costa, 
Bruno Reis e Henrique Veras, na Livraria Saraiva do Shopping Flamboyant. 

Coquetel - marcelo Pedrosa, Vandré Pedrosa e 
Reynaldo Pedrosa na Ópera Estética para o coquetel 
de lançamento da Estética Priscila Palazzo. 

2 3

4

CASACOR - a arquiteta Patrícia Neto, que 
assinou o espaço Clube do Ócio, recebeu os 
empresários Lívia azevedo e João Nelson de 
azevedo Junior em seu ambiente. 
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Estética - Priscila Palazzo e Shelly Lopes, 
apresentaram em primeira mão as expectativas e 
projetos da união entre Ópera Estética e Priscila Palazzo.



6 quinta-feira, 16 DE maio DE 2019economia

planos de ação

Programa de transparência na 
gestão pública avança em Goiás

o Comitê de Com-
pliance Público da 
Secretaria de Indús-

tria, Comércio e Serviços 
de Goiás (SIC) deu início a 
segunda fase do programa 
que atende a identificação, 
análise e a avaliação dos 
riscos, bem como os con-
troles já existentes. Após 
o levantamento dos da-
dos, a Matriz de Riscos das 
áreas definidas no escopo 
(licitações, contratos, fo-
lha de pagamento e FCO) 
será consolida. Em segui-
da, a definição irá basear 
os Planos de Ação de cada 
área com foco a eliminar 
desperdícios, prejuízos ao 
erário, desvios de conduta 
e otimizar procedimentos.

A Política de Gestão de 
Riscos tem por objetivo 
estabelecer os princípios, 
as diretrizes, as responsa-
bilidades e o processo de 

gestão de riscos. Levando 
em conta a incorporação da 
análise de riscos à tomada 
de decisão, em conformi-
dade com as boas práticas 
de governança adotadas no 
setor público. É importante 
destacar que o processo de 
gestão de riscos a ser imple-
mentado foi definido com 
base no Processo de Ges-
tão de Riscos sugerido pela 
norma ISO 31000/2018 – 
Princípios e Diretrizes da 
Gestão de Riscos.

A primeira etapa do 
programa foi composta 
pela avaliação da equipe 
técnica da secretaria, com 
o apoio da Assessoria de 
Controle Interno, do grau 
de maturidade da pasta, 
elaboração do plano de 
comunicação e estabeleci-
mento do contexto, do es-
copo e dos critérios para o 
Gerenciamento de Riscos 

Corporativos. 
O envolvimento dos 

servidores da SIC tem sido 
observado positivamente 
pelos técnicos que acom-
panham o processo. Os 
gerentes das áreas que 
estão sendo pioneiras na 
identificação de riscos e no 
planejamento das ações 
são peças chave para o 
desenvolvimento do pro-
grama. “Minha expectativa 
é utilizar a Gestão de Ris-
co como instrumento para 

profundar o conhecimento 
sobre os processos da ge-
rência e com base na defi-
nição do Plano de Ação 
executar tarefas com 
maior eficiência.” afir-
ma a Gerente de Apoio 
Administrativo, Polyane 
Marques Milhomen. 

Para os técnicos da CGE, 
a mudança na cultura do 
serviço público com a bus-
ca de implantar, de fato, a 
transparência e a melhoria 
na eficiência da máquina 

pública é o caminho para 
potencializar a prestação 
de serviço com economia 
aos cofres do Estado.  “O 
gerenciamento de riscos 
corporativo faz parte do 
planejamento estratégi-
co de qualquer institui-
ção, pública ou privada, o 
qual visa eliminar, mitigar, 
compartilhar ou mesmo 
aceitar estes riscos, com 
o intuito de agregar valor 
a esta instituição e au-
mentar a probabilidade 

de que a mesma alcance 
seus objetivos de forma 
eficiente. Portanto, o foco 
da gestão de riscos é o 
resultado. “ avalia a asses-
sora de Controle Interno 
Alessandra Scartezini

Após a implantação 
inicial da Gestão de Ris-
cos nestas áreas haverá o 
monitoramento e a análi-
se crítica do trabalho de-
senvolvido e a expansão 
do modelo para as outras 
áreas da secretaria.

a Secretaria de indústria, 
Comércio e Serviços iniciou a 
segunda fase do Compliance 
Público e coloca em andamento 
o Processo de Gestão de Risco
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subsídios 

Equipe econômica quer reduzir subsídios na conta de luz
A equipe econômica pre-
tende ampliar a agenda de 
revisão de subsídios para 
incluir em sua mira bene-
fícios bancados por meio 
da conta de luz, que fo-
ram turbinados durante o 
governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff, mas nun-
ca revertidos. Só no ano 
passado, esses incentivos 
drenaram R$ 19,2 bilhões 
dos consumidores, um va-
lor 262% maior que em 
2007, já descontada a in-
flação do período.

O valor dos incentivos 
no ano passado só não é 
maior que em 2015 (R$ 
28,6 bilhões em valores 
atuais), quando o governo, 
já mergulhado na crise 
fiscal, parou de bancar a 
política de subsídios ini-
ciada em 2013, e que ha-
via resultado na queda do 
preço da energia. O custo 

foi parar na conta do con-
sumidor, com aumentos 
salgados na tarifa.

O secretário de Avalia-
ção de Políticas Públicas, 
Planejamento, Energia e 
Loterias, Alexandre Ma-
noel, afirmou ao Estadão/
Broadcast que a maior 
parte dos pareceres elabo-
rados por ele e sua equipe 
trata de novas propostas 
do Congresso para ampliar 
ainda mais a fatura dos 
chamados “subsídios cru-
zados” na conta de luz.

Neste ano, em média, 
são três pareceres sobre 
novos projetos a cada se-
mana. Algumas das pro-
postas mais recentes con-
ferem desconto de 50% 
na conta de luz de uni-
versidades públicas. Ou-
tras retomam descontos 
a agricultores e empre-
sas de saneamento, que 

serão extintos em cinco 
anos, conforme decreto 
publicado neste ano, um 
gasto de R$ 5 bilhões.

Também há projetos 
que aumentam benefícios 
a classes já privilegiadas 
por subsídios. Para agricul-
tores irrigantes, que já têm 
desconto de 60% a 90% na 
madrugada, quando o con-
sumo da população é me-

nor, há um projeto permi-
tindo que esse benefício se 
dê a qualquer hora do dia. 
Outra proposta, direciona-
da à população de baixa 
renda, que hoje tem direi-
to a desconto de até 65% 
dependendo do consumo, 
confere gratuidade para 
todos que consumirem até 
70 quilowatt-hora (kWh) 
por mês, o que elevaria o 

custo do programa em R$ 
750 milhões por ano.

“Para o parlamentar é 
muito simples, você dilui 
o custo. Ninguém sabe 
quem está pagando. É um 
benefício com o chapéu 
alheio”, diz o secretário.

Como funciona. O subsí-
dio cruzado ocorre quando 
todos pagam por um in-
centivo a determinado se-
tor. Como esses benefícios 
não afetam diretamente 
receitas ou despesas da 
União, o governo não tem 
um instrumento legal para 
barrar tentativas de am-
pliá-los, a exemplo do que 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) representa 
para as contas públicas.

Se o Congresso quer 
aprovar uma renúncia de 
tributos, precisa indicar 
a fonte de compensação 
no Orçamento. Na conta 

de luz, o governo não tem 
uma “linha de defesa”, mas 
apenas sua capacidade de 
convencimento para con-
ter novas concessões e 
reverter algumas que já 
existem. “Esse subsídio 
não tem restrição algu-
ma. A restrição é o Con-
gresso e se o Congresso 
aprovou.. . Não tem uma 
linha de defesa que não 
seja a transparência da 
informação. Os benefí-
cios são concentrados e 
os custos são difusos.”

O secretário afirma que 
o Comitê de Monitoramen-
to e Avaliação de Subsí-
dios está atento ao tema e 
que os subsídios concedi-
dos por meio da Conta de 
Desenvolvimento Ener-
gético devem integrar a 
agenda de revisões de 
benefícios que está sen-
do tocada pelo governo.
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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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masculino e femilino

Campeonato de futsal movimenta 
mil atletas até agosto, em Aparecida

até o mês de agosto 
aproximadamente 
mil atletas estarão 

envolvidos na disputa do 
3º Campeonato Municipal 
de Futsal de Aparecida de 
Goiânia. Promovida pela 
Secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude (Semel) 
a competição, que come-
çou na terça-feira, 14, é 
a maior da modalidade 
no Estado de Goiás, reu-
nindo 60 times divididos 
nas categorias masculino, 
feminino e sub-17.

“O futsal é uma mo-
dalidade esportiva forte 
em nossa cidade. Temos 

dezenas de equipes que 
participam de várias com-
petições e, principalmente, 
do campeonato munici-
pal. Estamos incentivando 
essas equipes e atletas 
que também represen-
tam Aparecida em outras 
cidades e estados”, pon-
tuou o secretário de Es-
porte, Lazer e Juventude, 
Geferson Aragão durante 
a abertura da competição 
no Ginásio Central.

Com a participação de 
equipes de diversas regi-
ões da cidade, o Campeo-
nato Municipal de Futsal 
de Aparecida também 

promove a socialização 
entre jovens e adultos pra-
ticantes da modalidade. 
“São aproximadamente 
mil jogadores envolvidos, 
centenas de pessoas as-
sistindo as partidas entre 
times de escolas, associa-
ções e igrejas. O esporte 
tem essa capacidade de 

unir as pessoas. Além dos 
atletas as famílias também 
estão presentes em nossos 
ginásios”, destacou Gefer-
son Aragão.

Confiança
Técnica do time que 

representa o Colégio de 
Aplicação Alfredo Nascer, 

Fernanda Cristina Gon-
çalves, aponta que as 
competições esportivas 
contribuem com o desen-
volvimento pedagógico e 
também com a formação 
social dos competidores. 
“É de suma importância 
para os alunos, pois cria 
motivação entre eles, 

contribui com melhora da 
disciplina no ambiente 
escolar e também fora da 
escola. Já temos notado 
resultados positivos de-
pois que nossos alunos 
começaram a praticar o 
futsal e disputar competi-
ções como essa”, destacou 
a educadora que pela se-
gunda vez comanda uma 
equipe no Campeonato 
Municipal de Futsal de 
Aparecida de Goiânia.

Enquanto o time aque-
cia para a primeira par-
tida no campeonato, a 
treinadora apontou que a 
equipe se preparou para 
fazer bonito na competi-
ção municipal. “Estamos 
treinando desde o ano 
passado, os meninos ves-
tem a camisa e gostam 
de jogar. Nossa expec-
tativa e boa e queremos 
fazer história, marcando 
o nome de nossa escola 
no futsal”, disse Fernanda 
Gonçalves.

Competição promovida pela 
Secretaria de Esporte , Lazer é a maior 
da modalidade no Estado de Goiás, 
reunindo 60 equipes nas categorias 
adulto masculino/feminino e sub-17
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