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Governo busca acerto no campo 
institucional mas comete 
erros na coordenação política
Não é adequado afirmar que o governo de Ronal-
do Caiado ainda “não fez nada” ao longo desses 
primeiros quase seis meses, como dizem algumas 
vozes. A menos que se considerasse como fazer 
algo, pelo governo apenas a construção de obras 
físicas, abertura de estradas, pontes e prédios. Se 
for nesse contexto, o governo realmente não fez 
por causa do comprometimento de suas receitas, 
nos governos anteriores. Caiado recebeu o Estado 
com suas finanças estranguladas. Mas um gover-
no não produz apenas obras físicas. Durante esses 
meses, houve produção no campo institucional, 
com reformas de setores da administração, alte-
rações em legislação que beneficiam os cidadãos, 
como o que eliminou o pagamento de taxas na 
transferência de veículos, o envio à Assembleia de 
revogação da lei que criou o monopólio de uma 
única empresa apenas, responsável pelo empla-
camento de veículos. Não é papel de Estado criar 
monopólio na exploração de serviços. Muito pelo 
contrário, quanto mais empresas contratadas e 
credenciadas para a missão, melhor para a socie-
dade, é mais democrático. O governo ainda enfren-
tou crise no funcionamento de hospitais e obteve 
recursos pra colocar em funcionamento a UTI do 
Hugol e normalizou o atendimento no Hospital 
Infantil. Agora, existe uma parte do governo que 
realmente ainda não se encontrou nesse período, 
que é a sua articulação política. Quase seis meses 
decorridos e o governo ainda não solidificou uma 
base para aprovar seus projetos na Assembleia. 
Pior, pelo menos em duas ocasiões permitiu-se o 
governador foi impiedosamente exposto de forma 
inapropriada e desnecessária, como a da eleição 
do presidente da Assembleia e por ocasião da vo-
tação da emenda, semana passada, que instituiu a 
reeleição para o cargo, na Casa. Deixou muito a de-
sejar o desempenho da coordenação política, não 
apenas da pasta da Secretaria do Governo, mas 
também da liderança do governo no Legislativo. 
Quanto às obras físicas, elas são necessárias e cer-
tamente virão, imagina-se que tão logo seja equa-
cionada a maior crise fiscal já vivida pelo Estado.

WildER 51
o ex-senador Wilder Morais (DEM) vai comemorar o seu aniver-
sário de 51 anos no próximo domingo, em sua chácara na saída 
para nova Veneza. Amigos e lideranças políticas em geral estão 
sendo convidados para participarem da festa. o governador 
Ronaldo Caiado vai marcar presença e não será surpresa, se 
o presidente jair Bolsonaro também resolver aparecer. Tudo 
indica que a promoção do ato será uma “boa ideia.”  

anulaçõEs são impRovávEis, 
diz advogado
É improvável que haja anulação de 
julgados da operação Lava jato pela 
justiça, por conta da divulgação dos 
diálogos entre o ex-juiz da opera-
ção e procuradores da força tarefa. 
A análise é de um dos advogados 
criminalista de grande conceito em 
Goiás, César Vilar. Segundo ele, há 
dois fatores determinantes nesse 
caso, que dificultam a anulação. O primeiro é que em alguns des-
ses casos, já houve decisão em instâncias superiores [TRF e STj] e 
o segundo, é a questão das provas, necessárias para fundamen-
tar o pedido de anulação. Como esses diálogos foram captados 
de forma ilícita e de difícil comprovação de autenticidade, ele 
avalia que eles não servem como prova. “Por isso, não creio em 
anulação das decisões”, concluiu.
 
REElEição dE lissauER
Com a aprovação de Emenda à 
Constituição Estadual, que institui 
a reeleição de presidente da Assem-
bleia Legislativa, a avaliação geral 
entre os parlamentares ouvidos pela 
coluna é que o atual presidente, Lis-
sauer Vieira (PSB), será reeleito com 
tranquilidade no final de 2020. E o 
principal argumento para essa pre-
visão dos deputados é o fato de ele “estar honrando rigorosa-
mente todos os compromissos assumidos”, por ocasião de sua 
eleição, ocorrida no início de fevereiro.  

páREo duRo Em uRuaçu
o prefeito de uruaçu, região norte do Estado, Valmir Pedro 
(PSDB) vai enfrentar um páreo duro como adversário, na elei-
ção de 2020. Trata-se do Azarias Machado neto, mais conhe-
cido por Machadinho (DEM), contra quem disputou em 2016 
e ganhou por pequena diferença.  

poRangatu
Ainda na região norte, a cidade de Porangatu também será pal-
co de grande disputa pela prefeitura. Lá também a briga principal 
será entre PSDB e MDB. o prefeito Pedro Fernandes, também 
tucano, ao que tudo indica enfrentará o ex-prefeito Ernonildo 
Valadares, do partido de Daniel Vilela, que segundo notícias de 
pesquisas que vêm sendo feitas na região, venceria a disputa 
com larga vantagem se a eleição fosse realizada hoje.

thiago mouRa comEmoRou anivERsáRio

o secretário de Comunicação de Senador Canedo, Thiago Moura 
Fé, comemorou o aniversário nesse sábado, 22/06, com uma re-
cepção num espaço na cidade, onde ele recebeu os cumprimen-
tos das centenas de amigos e de familiares, pelos seus 35 anos. o 
prefeito Divino Lemes (PSD) e a primeira-dama, Laudeni Lemes, 
prestigiaram o evento, que além de um delicioso jantar servido 
para os convidados, foi embalado por grandes sucessos do pop 
rock, sob o comando de um animado conjunto do gênero. na 
oportunidade, Divino Lemes destacou as “boas surpresas rece-
bidas durante sua trajetória como homem público, e que uma 
delas, foi conhecer Thiago, que veio trabalhar com ele na prefei-
tura, onde vem realizando um “bom trabalho” na Comunicação. 
Geógrafo com especialização em Ciências Políticas pela uSP, 
Thiago é também fundador e diretor do jornal Diário Central. na 
foto, Thiago (no centro) aparece ao lado da esposa, a jornalista 
Caroline Morais, editora do DC, e os filhos Artur e Heloísa (à direi-
ta) e do prefeito Divino Lemes e a primeira dama, Laudeni Lemes.

apEnas goianésia.  
Provavelmente a única cidade da região norte, em que o MDB vem 
realizando um bom trabalho é Goianésia, com o prefeito Renato de 
Castro. Até mesmo importantes setores da oposição reconhecem 
como boa a sua administração. Considerado o prefeito com estilo jo-
vem de administrar, com muitas festas e outros eventos culturais na 
cidade, Renato de Castro ainda não tem sequer adversário definido. 
Isso porque um nome da deputada Mara naves (MDB), que chegou 
a ser cogitado até como nome de consenso entre a maioria dos par-
tidos políticos locais, decidiu com o marido, o ex-prefeito Gilberto 
naves, que eles não disputarão mais eleição.

dois pEsos, duas mEdidas 1
Aliás, há uma curiosidade interessante no MDB de Porangatu, que é o 
alinhamento de Ernonildo pró-Ronaldo Caiado (DEM), desde a eleição 
para o Senado em 2014 e em 2018, para governador. Curiosamente, o 
presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, que expulsou uma cambulha 
de prefeitos dissidentes, por terem apoiado Caiado, não adotou o mes-
mo procedimento em relação ao adotado em relação ao ex-prefeito Er-
nonildo Valadaes. Por quê? Quais são as diferenças entre os dois casos? 
Por que de procedimentos diferentes para situações idênticas?

dois pEsos, duas mEdidas 2
Goianésia é outro exemplo de curiosidade no MDB, porque o seu 
prefeito Renato de Castro, que integrou a dissidência pró-Ronal-
do Caiado, em 2018, escapou da “tesoura” do presidente do par-
tido, Daniel Vilela. não foi sequer aberto processo de expulsão 
contra ele, muito diferente da decisão tomada aos prefeitos de 
Catalão, Adib Elias; Rio Verde, Paulo do Vale e de Turvânia, Faus-
to Mariano, que foram expulsos pelo apoio dado ao democrata.  
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o feriado foi marcado por uma grande 
vitória para o governo Caiado, com a 
liminar concedida pelo ministro Gilmar 
Mendes, que abre a porta para a aju-
da federal. o governo goiano está no 
papel dele, ao buscar o judiciário, para 
vencer os passos de tartaruga da buro-
cracia federal. o abacaxi está nas mãos 
da equipe do ministro Paulo Guedes. Se 
não recorrer, agrada um aliado de pri-
meira hora do presidente jair Messias 
Bolsonaro e resolve o problema de cai-
xa do governo goiano. Por outro lado, 
vai ter fila de uns 20 Estados brasileiros, 
querendo o mesmo tratamento, por via 
administrativa ou judicial. 

Mais uM pouco
Mesmo com a decisão, há um prazo de 
seis meses para fazer o enquadramento 
de Goiás no Regime de Recuperação Fis-
cal. o que continua levando a previsão 
de ajuda para o segundo semestre. 

Gastando Mais
Com o compromisso de honrar os con-
tratos na sua gestão e negociar o pas-
sivo, em alguns casos com desembolso 
imediato, aumentaram os gastos do 
Governo de Goiás, na gestão Caiado. o 
reflexo pode ser visto em alguns seto-
res, como as estradas, que continuam 
com manutenção em atraso. 

presente de férias
Prefeito Íris Rezende colocando toda 
a equipe para trabalhar em função da 
reinauguração do Parque Mutirama, 
nas férias de julho. Dois anos após o 
acidente com o Twister, que deixou 
13 pessoas feridas. A ordem é ter lau-
dos atestando a segurança de todos 
os brinquedos e fazer uma grande 
festa popular, para atrair crianças e 
adolescentes no período de férias. 
Tudo tocado pela Prefeitura, com 
orgulho de ter o maior parque de di-
versões público do país. 

Kajuru é Bolso?
o bad boy da política goiana, em carreira me-
teórica no Senado Federal causou estranhe-
za no final de semana. Apareceu em vídeo 
nas redes sociais, ao lado do presidente jair 
Messias, defendendo porte de armas. Bolso 
disse  que “é um dos nossos” e que Kaju-
ru será presidente do Brasil. 

até ela
Mãe Dinah chegou a ser cogitada, mas 
não quis o encontro com as urnas. 

eita
Aliado linguarudo costuma dar com a 
língua nos dentes. um pouco depois, 
com os burros n’água.

olho no futuro
Governo de Goiás está apostando no 
desenvolvimento regional, a partir dos 
parques tecnológicos. A ideia é reunir em 
um mesmo local empresas, pesquisa-
dores e sociedade, em prol da inovação. 
Para Goiás estão previstos seis parques, 
começando pela unidade que já está em 
desenvolvimento no Campus Samam-
baia da uFG. Em Brasília, senador Van-
derlan Cardoso é patrono da ideia. 

Mais duas
Mesmo não assumindo a reeleição, pre-

feito Íris Rezende deve fazer mais duas 
grandes festas no segundo semestre: o 
pedaço do BRT no Setor Marista e a Pra-
ça do Trabalhador. 

foi a priMeira parte
os governos que assumiram em janeiro 
completam seis meses nesta semana. 
Poucos tem algo a mostrar e comemorar. 

dois polos
PSL e PSoL são os dois partidos mais coe-
sos nas votações do Congresso, com par-
lamentares, em geral, seguindo orientação 
de bancada. um pro lado. outro pro outro. 

aGonia petista
Nem Dias Toffoli está dando conta de 
colchoar em votação no STF o novo ha-
beas corpus em favor do eterno presi-
dente. Interceptgate não foi capaz ainda 
de mexer com as doutas cabeças. 

por que
Sérgio Moro parece ter mais medo de 
deputado. 

marcelohel@gmail.com

“Há muitas razões para 
duvidar e uma só para crer”. 

(Carlos Drummond de Andrade)

Governo

Dois mil homens vão reforçar 
segurança na Romaria de Trindade

“todos que dese-
jam participar e 
trazer seus fa-

miliares, crianças, venham 
com total tranquilidade. 
Vamos destacar mais de 
2 mil homens com o úni-
co objetivo: dar segurança 
para que vocês possam 
festejar e, acima de tudo, 
agradecer tudo aquilo que 
o nosso Pai Eterno conce-
deu a você e à sua família”, 
garantiu o governador Ro-
naldo Caiado aos fiéis, du-
rante o lançamento da 18ª 
Operação Romaria, nesta 
segunda-feira, dia 24. Caia-
do explicou que serão des-
tacados para cobrir a festi-
vidade religiosa membros 
do Corpo de Bombeiros, 

Polícia Civil, Polícia Militar 
e do Batalhão Rodoviário.

A Festa de Trindade, 
como também é conheci-
da, começa na sexta-feira, 
dia 28, e segue até 7 de 
julho. No lançamento, o 
governador também fez 
a entrega de uma viatura 
autobomba tanque e sal-
vamento (ABTS-17) ao 15° 
Batalhão Bombeiro Militar, 
da cidade de Trindade, e 
que será empregada na se-
gurança da Romaria 2019.

O equipamento tem 
capacidade para atuar no 
combate a incêndio, com 
tanque com capacida-
de para 4 mil litros, e em 
ocorrências de salvamen-
to. Irá reforçar o trem de 
socorro do 15º Batalhão, 
que atende a sete municí-
pios da região – Abadia de 
Goiás, Guapo, Campestre, 
Santa Barbara, Avelinópo-

lis, Anicuns e distrito de 
Claudinápolis. O benefício 
teve recursos de emenda 
parlamentar da deputada 
federal Flávia Morais, no 
valor de R$ 570 mil.

“Estamos preparados 
para esta operação. O go-
vernador está colocando 
toda a estrutura de gover-
no para dar segurança à 
população, especialmente 
aos romeiros neste mo-
mento de festa. E esta 
nova viatura não poderia 
ter chegado em um me-
lhor momento. Só nos res-
ta agradecer”, reconheceu 
o comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goi-
ás, coronel Dewislon Ade-
lino Mateus.

O governador também 
destacou o aspecto econô-
mico da festividade, funda-
mental para impulsionar o 
município. “Trindade é a 

terceira maior romaria do 
país. A importância para 
a economia do Estado de 
Goiás do turismo religioso 
é reconhecida por todos. 
Apesar dessa situação de 
crise, tenho lutado para 
apoiar todos os eventos. 
Precisamos de uma estra-
tégia de segurança e é o 
que o Governo de Goiás vai 
poder proporcionar a cada 
um de vocês”, afirmou.

Caiado ressaltou que o 
desempenho da corpora-
ção, que é reconhecida por 
todo o País, é motivo de 
orgulho para ele. “A desen-
voltura tem sido acima da 
média e hoje, como sem-
pre, referência nacional. 
O Corpo de Bombeiros de 
Goiás tem se destacado na 
qualificação dos seus poli-
ciais e, ao mesmo tempo, 
na condição de treinamen-
to para situações emergen-

ciais, como foi Brumadinho 
e tantas outras ações que 
dependam do nosso Corpo 
de Bombeiros.”

Na solenidade também 
foi apresentada parte do 
efetivo e dos recursos que 
serão usados em prol da 
segurança e atendimen-
to ao romeiro e toda po-
pulação, ao longo dos 10 
dias de festa. A corporação 
empregará cerca de 70 
homens nas atividades de 
salvamento, resgate, com-
bate a incêndio e motor-
resgate, além do serviço de 
resgate aéreo. Também es-
tiveram presentes no ato 
os secretários estaduais 
Anderson Máximo (Casa 
Civil) e Rodney Miranda 
(Segurança Pública); o 
prefeito de Trindade, Jânio 
Darrot; a deputada federal 
Flávia Morais; os deputa-
dos estaduais Dr. Antônio 

e Amauri Ribeiro, além de 
diversas autoridades.

Pedra fundamental
Garantir autonomia e 

dinamicidade para a Segu-
rança Pública de Trindade 
e municípios limítrofes. 
Essa é a missão da Com-
panhia de Policiamento 
Especializado (CPE), criada 
em 24 de abril deste ano 
e cuja pedra fundamental 
de suas futuras instalações 
foi lançada também nesta 
segunda-feira (24/06) pelo 
governador Ronaldo Caia-
do. “Essa instalação signifi-
ca que estamos avançando 
no atendimento à socieda-
de, para darmos tranquili-
dade às pessoas que aqui 
vivem. Isso é fundamental 
no nosso governo, levar 
a estrutura de governo a 
todo Estado de Goiás”, ava-
liou Caiado.

De 28 de junho 
a 7 de julho
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aparecida de goiânia 

Comitê mapeia dados e cria soluções para 
a diminuição da mortalidade no trânsito 

a  iniciativa é regu-
lamentada pela 
Política Nacional 

de Redução da Morbi-
mortalidade por Aciden-
tes e Violências e prevê 
a criação de ações de 
vigilância de óbitos e 
acidentes, a identificação 
dos fatores de risco e dos 
principais pontos críticos 
de ocorrência dos aciden-
tes na cidade, bem como 
a implantação de ações 
prioritárias para redução 
de acidentalidade.

“Eu sou a favor da vida. 
Por isso, toda e qualquer 
ação que seja no senti-
do de preservar a vida, 
e neste caso estamos 
falando tanto da vida 
dos pedestres quanto de 
condutores e passageiros 
e, principalmente, dos di-
versos motociclistas que 
se acidentam diariamen-
te nas vias públicas das 

grandes cidades; todo 
tipo de ação deve ser re-
alizada. É o destino e a 
felicidade de muita gen-
te que está em jogo e o 
poder público tem que 
fazer tudo o que estiver 
ao seu alcance para evi-
tar tragédias. Estamos 
catalogando e analisando 
todos os dados para, jun-
tos, realizarmos as inter-
venções necessárias para 
a preservação máxima da 
vida” – pontua o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Daiane Caparroz, téc-
nica responsável pelo 
comitê, explica que a pri-
meira reunião, ocorrida 
na última quarta-feira 
(19), contou com a pre-
sença de representantes 
da Secretaria de Infraes-
trutura (Seinfra), da Su-
perintendência Municipal 
de Trânsito de Aparecida 
(SMTA), do Corpo de Bom-

beiros, da Vigilância Epi-
demiológica e de todas 
as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
município. “Nosso moni-
toramento não se restrin-
ge apenas aos acidentes 
fatais, mas também aos 
demais acidentes gra-
ves atendidos por nossas 
equipes. O projeto piloto 
de Vigilância dos Aciden-
tes foi implantado na UPA 
Flamboyant e agora está 
sendo estendido a todas 
as unidades de pronto 
atendimento do municí-
pio” – explica.

Números que 
impressionam

Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
indicam que até 2030 
os acidentes de trânsi-
to serão a 5ª causa de 
mortalidade no mundo. 
Hoje os acidentes terres-
tres são responsáveis por 
1.350.000 óbitos por ano 
em todo o planeta. Entre 
20 e 50 milhões de pes-
soas sofrem algum tipo 
de lesão em decorrência 
desses acidentes todos 
os anos. Segundo o Da-
taSUS, no ano de 2017 
ocorreram 103 mortes 
resultantes de acidentes 
de transportes terrestres 
(ATT) em Aparecida. De 
todos os óbitos ocorridos 
por conta deste tipo de 
acidente no município 
registrados entre 2010 
e 2018, 35,57% ocorre-

ram com motociclistas, 
19,43% com pedestres e 
14,43% por passageiros 
de automóveis. 41,5% 
de todas as mortes ocor-
ridas neste mesmo perí-
odo no município acon-
teceram no próprio local 
do acidente.

Ainda segundo o Da-
taSUS, 21% de todas as 
mortes registradas em 
Aparecida entre os anos 
de 2010 e 2017 aconte-
ceram em decorrência de 
causas externas. Ou seja, 
por motivos de não doen-
ça. Dessas mortes, quase 
25% são provocadas por 
acidentes de transpor-
te terrestre. Apenas em 
2019 já foram registra-
das 21 mortes por ATT 
no município. “Muito já 
foi realizado no país nos 
últimos anos e em Apa-
recida também. Mas é 
preciso incrementar ain-
da mais essas políticas 
públicas com ações tanto 
de engenharia de trânsito 
quando de educação para 
que consigamos diminuir 
esses números. Por isso 
já convidamos repre-
sentantes da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) para participar 
das próximas reuniões” 
– completa Caparroz.

Projeto Piloto
A iniciativa que deu 

início à criação do comi-
tê gestor foi resultado 
de um projeto piloto de 
Vigilância em Acidentes 

de Trânsito implantado 
na UPA Flamboyant, que 
teve como ponto de apoio 
as informações colhidas 
por meio de uma Ficha 
de Registro de Vítimas de 
Acidentes de Trânsito. O 
formulário contém dados 
como o bairro e o endere-
ço completo do local do 
acidente; o tipo de veícu-
lo envolvido; de que for-
ma ele foi conduzido para 
a unidade de saúde, se 
por meio próprio ou por 
equipe do SAMU, Bom-
beiros ou outro; além da 
idade, sexo e data do aci-
dente. A técnica respon-
sável  explica que essas 
informações compõem 
um banco de dados que 
agora é utilizado para a 
formulação de políticas 
públicas voltadas para a 
prevenção de acidentes 
e de óbitos por acidentes 
no município.

Ela conta que, segundo 
os dados colhidos entre 
setembro de 2018 e maio 
de 2019, foram registra-
dos 126 atendimentos 
decorrentes de vítimas de 
ATT na Upa Flamboyant. 
57 desses atendimentos 
(45,23%) foram de víti-
mas com idade entre 20 
e 29 anos de idade, 29 
(23%) de vítimas com 
idade entre 30 a 39 anos 
e 19 deles (15%) de 15 e 
19 anos. Conta ainda que 
65% de todas essas víti-
mas eram do sexo mas-
culino e 35% do feminino. 
“Em 80% dos atendimen-

tos registrados, foram os 
próprios condutores que 
se vitimaram. 19% das 
vítimas atendidas na UPA 
Flamboyant neste perío-
do são de moradores do 
Setor Santa Luzia”.

Dados de 2019
Durante o ano de 2019 

já ocorreram 21 mortes 
em decorrência de aci-
dentes de trânsito na 
cidade de Aparecida. A 
maioria dessas mortes 
(28,5%) ocorreu em víti-
mas com faixa etária en-
tre 20 e 29 anos de idade. 
23,8% delas se deu com 
vítimas com idade entre 
40 e 49 anos, 23,8% com 
pessoas entre 60 e 89 e 
19,4% de 30 a 39 anos 
de idade. 57,1% desses 
óbitos ocorreram com 
os próprios motoristas e 
14,2 deles vitimaram pe-
destres. 42,8% de todas 
as mortes foram de mo-
tociclistas. Daiane Capar-
roz lembra que a Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) instituiu esta déca-
da como sendo a Década 
de Ações pela Segurança 
no Trânsito 2011 – 2020, 
criando o Plano de Ação 
Global para a Década e a 
Agenda para Desenvolvi-
mento Sustentável. Um 
dos objetivos globais des-
ta agenda institui como 
meta reduzir pela metade 
as mortes e os ferimentos 
globais por acidentes em 
estradas e nas vias até o 
ano de 2020” – lembra.

A fim de criar políticas públicas que 
proporcionem a diminuição do 
número de óbitos em decorrência 
de acidentes de transporte 
terrestre (ATT) no município, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) acaba de implantar o Comitê 
Intersetorial de Gestão de Dados de 
Morbimortalidade por Acidentes de 
Trânsito de Aparecida
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  De acordo com a uS Weekly, Lindsay 
Lohan assinou novamente com 
Casablanca Records, a mesma gravadora 
que lançou seus álbuns “Speak” e “A Little 
More Personal (Raw)”.

  Marília Mendonça está grávida de um 
mês seu primeiro filho, de acordo com o 

colunista Leo Dias. A própria cantora 
confirmou a notícia com o jornalista e até 
tinha pedido o sigilo da informação na 
semana passada.

  Zara Larsson lançou sua mais nova 
música, “All the Time”. nele, a sueca se 
“divide” em três pessoas ou versões 

diferentes de si mesma, e todas as três 
dançam juntas perfeitamente 
sincronizadas.

  Johnny Hooker é bem eclético e resolveu 
fazer uma regravação meio pop sofrência de 
“Pense em Mim”, música clássica dos anos 
1990 da dupla Leandro & Leonardo.

iNaUGURaÇÃo
Hoje, o McDonald’s amplia sua atuação em 

Goiás e inaugura um restaurante na Avenida 
T-7, em Goiânia. A unidade, uma das maiores 

da cidade com 342 m2 de área construída, 
segue os conceitos internacionais da rede e 

oferece uma experiência mais interativa e 
conveniente aos consumidores. o restaurante 

funcionará 24 horas por dia, com serviço 
Drive-Thru e também McDelivery. Com 

um ambiente mais agradável e design 
inovador, o novo McDonald’s conta com 

menu board digital, espaço kids, tablets e 
totens de autoatendimento, que possibilitam 

a customização dos itens de sanduíches já 
consagrados no cardápio.

coNFRaRia
Uma confraria gourmet de queijos, vinhos e 

massas promete reunir, no próximo dia 25 de 
junho, toda a comunidade médica de Anápolis 

e vários outros profissionais de saúde. O 
encontro, exclusivo para convidados, ocorrerá 

à noite no estande do Gran Life Medical 
Complex, empreendimento mixed use que será 
construído na região central da cidade. Evento 

contará com a participação do médico André 
Alexandre osmo, doutor em Administração em 

Serviços de Saúde e consultor da Diretoria de 
Estratégia e Projetos do Hospital Sírio-Libanês, 

que falará sobre tema “Medical & Business” 
(medicina e negócios). Os médicos Marcelo, 

Renato e Sérgio, ambos da família Daher serão 
os anfitriões da confraria.  

GRaVaÇÃo Do DVD
A dupla Vitor e Luan dos sucessos “Ressaca de 

Sentimento” e “Bistrô” terão como palco o Deu 
Praia na gravação do novo DVD. A produção 

terá participações da rainha do sertanejo, 
Marília Mendonça e cantores do sucesso “no 

Pelo”, hugo e Guilherme. Com início às 18h, 
o público poderá participar da gravação com 

ingresso a partir de R$55.

iMERsÃo FasHioN
o sócio diretor e Ceo do Imersão Fashion, 

Kadu Ferreira traz a quarta edição do evento 
para Goiânia, nos dias 23, 24 e 25 de agosto 

no Memoratto. Mais de 12 palestrantes 
estão confirmados no maior evento de 

moda digital do Brasil. O Imersão Fashion é 
um método inovador que mescla palestras, 

exercícios didáticos, rodada de negócios, 
experiencias em moda e desfiles, networking 

entre os profissionais e muito mais! os 
participantes aprendem a divulgar seu 

negócio com pouquíssimo investimento e a 
utilizar as redes socais para captar vendas e 

fidelizar os seus clientes. 

3x4
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Aniversário - os aniversariantes Thiago Moura e Carol Moura receberam na festa de comemoração, 
o prefeito de Senador Canedo Divino Lemes e a primeira dama Laudeni Lemes. 

Embaixador - jacques Vanier será o embaixador do Arraiá do 
Mídia Solidário, que acontece a partir das 19h30 no dia 27 de 
junho, na sede da CapitalMídias, na Vila Rosa, em Goiânia. 

2 3

4

Cacau Show - os empresários Vanessa Leão e 
Brenno Castro, franqueados da Cacau Show em 
Aparecida de Goiânia, marcaram um encontro em sua 
loja com as sócias organizadoras do concurso 
Miss Plus Eco Goiás 2019, Erika Lopes e Silvana Silva. 
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Showroom - Lissa Azevedo, Larissa Leite, Viviane Melo e 
Alessandra nahas, foram recepcionadas no showroom da 
Bontempo para participar de uma experiência com a marca.
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sECrETaria GEral

“Todos os ministérios farão 
articulação política”, diz novo ministro

O presidente Jair Bol-
sonaro deu posse 
na tarde de ontem 

(24) a Jorge Antonio de 
Oliveira como novo minis-
tro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 
Oliveira é major da reser-
va da Polícia Militar do 
Distrito Federal e substi-
tuirá Floriano Peixoto no 
cargo. Este, por sua vez, 
também tomou posse 
nesta segunda como pre-
sidente dos Correios.

O novo titular da Secre-
taria Geral assume uma 
pasta mais fortalecida. 
Uma medida provisória 
editada por Bolsonaro na 
semana passada transferiu 
para a pasta a Subchefia 
de Assuntos Jurídicos, que 
analisa a legalidade de 
atos assinados pelo pre-
sidente, como decretos e 
medidas provisórias, e a 
Imprensa Nacional, órgão 
responsável pela publi-
cação do Diário Oficial da 
União. Até então, os dois 
setores estavam subordi-
nados à Casa Civil, coman-
dada por Onyx Lorenzoni.

“Não há nenhuma di-
minuição de forças entre 
ministérios. Há o fortaleci-
mento de pautas próprias, 
que seja de articulação, 
coordenação ou adminis-
tração”, disse Oliveira em 
entrevista à imprensa após 
a cerimônia de posse, ao 
comentar a redistribuição 

de atribuições entre as 
pastas. Ele também des-
tacou que a articulação 
política do Palácio do 
Planalto, cuja atribuição 
foi transferida para a Se-
cretaria de Governo, será 
um responsabilidade de 
todos os ministérios.

“A articulação política 
todo mundo faz, todos os 
ministérios fazem, no sen-
tido de receber demandas, 
de conversar, de dar segui-
mento a elas, na medida 
em que isso seja possível. 
O braço operacional da ar-
ticulação política está con-
centrado na Secretaria de 
Governo. Porém, o minis-
tro-chefe da Casa Civil, 
Onyx [Lorenzoni], que é 
o coordenador das entre-
gas do governo, também 
receberá parlamentares e 
dará o encaminhamento 
necessário às demandas”, 
acrescentou. 

Oliveira disse que seu 
maior desafio na pasta 
será avançar em medi-
das para desburocratizar 
o governo. “A burocracia é 
natural do serviço públi-
co, ela se faz necessária 
em alguma medida, mas 
às vezes ela acaba por in-
viabilizar ou tornar muito 
lenta as decisões de Es-
tado, da morosidade dos 
serviços que o governo tem 
que entregar”. No discurso 
de posse do novo auxiliar, 
Bolsonaro exaltou a capaci-

dade de Oliveira lidar com a 
burocracia estatal. “Eu fiquei 
muito feliz dele ter aceitado 
essa missão. É um homem 
que entende muito de bu-
rocracia.temos certeza ab-
soluta que ele exercerá um 
trabalho excepcional aqui 
na presidência”, disse. 

Responsabilidade
O novo ministro tem uma 

longa relação de amizade 
pessoal com o presiden-
te da República. Ele já foi 
assessor jurídico de Bolso-
naro durante parte de seus 
mandatos como deputado 
federal, além de ter chefia-
do o gabinete do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do presiden-

te. Antes do convite para ser 
ministro, Jorge Oliveira era 
subchefe de Assuntos Jurí-
dicos da Casa Civil - depar-
tamento que agora está na 
Secretaria Geral. Terceiro a 
comandar a pasta em seis 
meses de governo, Jorge 
Oliveira disse não ter ape-
go ao cargo, e que sua res-
ponsabilidade é “dobrada” 
pelo fato de ser amigo do 
presidente. 

“Para mim, é uma honra 
o desafio que o presiden-
te me coloca agora, mas, 
se amanhã ele precisar do 
cargo, estou à disposição. 
Eu tenho uma responsa-
bilidade dobrada, por tra-
balhar no governo e ser 
amigo do presidente”.

Aumento no DF
Jorge Oliveira disse ain-

da que o governo federal 
apoia o reajuste salarial 
de policiais militares, civis 
e integrantes do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Fe-
deral. No início do ano, o 
governador do DF, Ibaneis 
Rocha, anunciou o paga-
mento de um reajuste de 
37% para a Polícia Civil, 
que seria divido em seis 
parcelas até 2021. O go-
verno local ainda estudo 
aumento para a PM e o 
Corpo de Bombeiros. Os re-
ajustes dependem de aval 
federal porque os recursos 
da área de segurança pú-
blica no DF são mantidos 
pelo Fundo Constitucional.

“No momento oportu-
no, mais adiante, após a 
aprovação da Nova Previ-
dência, nós vamos avaliar 
os impactos financeiros e 
orçamentários, o impacto 
que isso vai ter no Fun-
do Constitucional, que é 
o que organiza e mantém 
as forças de segurança do 
DF, mas obviamente que a 
Polícia Militar, o Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Civil 
do DF, juntas, contam com 
total apoio do governo fe-
deral, o presidente sempre 
foi muito vinculado à área 
de segurança pública, e 
aqui eu me coloco como 
um soldado, como um in-
terlocutor na Presidência 
para colaborar com isso”.

Para jorge Antonio de oliveira, 
maior desafio é desburocratização
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Banda larga cresce 5,5% nos últimos 12 meses
O número de casas co-
nectadas à banda larga 
cresceu 5,5% no Brasil nos 
últimos 12 meses. Com 
isso, o país alcançou 31,8 
milhões de conexões. Os 
dados foram divulgados 
ontem (24) pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), conside-
rando as conexões regis-
tradas em maio.

Não são considerados 
os pacotes de banda lar-
ga móvel, apenas aqueles 
instalados nas residên-
cias das pessoas, inde-

pendentemente da velo-
cidade ou do pacote.

Na divisão entre as ope-
radoras que ofertam o ser-
viço de acesso à internet, a 
líder ainda é a Claro, com 
9,5 milhões de acessos, o 
equivalente a 30% do mer-
cado. A Vivo é responsável 
por 7,43 milhões de aces-
sos (23,3%) e a Oi por 5,8 
milhões, (18,2%).

Nos últimos 12 meses, 
Claro e TIM tiveram aumen-
to da sua base de usuários, 
respectivamente de 4% e 
19%. No mesmo período, a 

Vivo teve queda no número 
de clientes de 2%, a Oi, de 
6,6%, e a Sky, de 17,2%.

Empresas menores, de-
nominadas pela Agência 
de Prestadoras de Peque-
no Porte (PPP), garantem 
a conectividade de 8,57 
milhões de domicílios, 
controlando 27% do mer-
cado. Essas firmas são 
aquelas cujo serviço não 
chega a mais de 5% do 
mercado de varejo. Nos 
12 meses analisados, elas 
ampliaram sua base de 
usuários em 14%.

M
AR

CE
LL

O 
CA

SA
L J

R



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231terça-feira, 25 DE junho DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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anápolis

Seleção Brasileira de Basquete 
Sub-14 inicia treinos

anápolis é a casa da 
Seleção Brasileira 
de Basquete Sub-

14 na preparação para o 
Sul-Americano –, que será 
de 2 a 6 de julho, em Goi-
ânia. A equipe nacional de 
base iniciou a preparação 
nesta quarta-feira, 19, no 
Ginásio Carlos de Pina. A 
Prefeitura de Anápolis, 
por meio da Secretaria de 
Esportes está dando todo 
apoio para a delegação 
aqui na cidade.

A treinadora do Brasil, 
Thelma Tavernari, quer 
aproveitar a oportunida-
de para intensificar traba-
lhos técnicos, táticos e te-
óricos com os 20 atletas 
convocados. “Todos estão 
ansiosos e com o mesmo 

sonho, o de ser campeão. 
Também agradeço a re-
cepção de vocês que está 
sendo 10”, disse. 

O presidente da Fede-
ração Goiana de Basque-
te, Ely Pascoal, exaltou a 
parceria com a Prefeitu-
ra de Anápolis e traçou 
metas para o basquete 
local. “O prefeito Ro-
berto Naves se animou 
com o projeto e o tornou 
possível. O goiano adora 
esse esporte, as crianças 
anapolinas terão a chan-
ce de conhecer mais a 
modalidade”, finaliza.

Já o presidente da 
Associação de Basquete 
de Anápolis (ABA), Moi-
sés da Silva, destacou 
o intercâmbio entre a 

Seleção e a população. 
“Melhora o nível de co-
nhecimento e incenti-
va as crianças a sonhar, 
e quem sabe se tornar 
atleta um dia”, ressalta. 
A equipe brasileira prin-
cipal também terá como 

sede de treinamentos, 
Anápolis. Os trabalhos 
serão realizados no Gi-
násio Carlos de Pina 
entre 25 de julho e 5 de 
agosto, em preparação 
para o Mundial na China, 
de 31 de agosto a 15 de 

setembro deste ano.
O secretário munici-

pal de Esportes, Karim 
Abrahão, acredita que a 
presença da Seleção em 
Anápolis – Sub-14 e prin-
cipal –, vai alavancar o 
esporte local. ‘‘Temos fé 

nisso. O prefeito Rober-
to Naves ainda vê com 
bons olhos a entrada de 
um time anapolino no 
nacional brasileiro da 2ª 
divisão, em 2020. Vamos 
trabalhar para isso’’, afir-
ma o secretário.

Equipe nacional de base se prepara 
para Sul-Americano no mês de julho
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