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Caiado começa ver luz no fim do 
“túnel” para viabilizar o governo
Com notícia de que poderá contrair empréstimo 
da ordem de R$ 3 bilhões, tão logo formalize a 
adesão ao RRF, o governador Ronaldo Caiado co-
meça a ver uma luzinha no fim do túnel, para dar 
suporte à viabilização do seu governo. Porque até 
aqui, conforme declarou há poucos dias ao Clube 
de Repórteres Políticos, não teve ainda um dia de 
descanso para ficar com a família, durante esses 
seis meses. Boa parte desse tempo foi dedicada à 
busca de saídas para a crise fiscal que encontrou, 
nas sucessivas idas a Brasília. Mas a semana de 
Caiado poderia ter um encerramento melhor, se 
ainda houvesse o entendimento entre os gover-
nadores e os líderes partidários na Câmara, para 
a inclusão dos Estados e Municípios incluídos no 
projeto de reforma da Previdência. A possibili-
dade de os Estados ficarem fora da reforma no 
Congresso não boa para o atual governo estadual, 
que não tem ainda uma base de apoio totalmen-
te consolidada na Assembleia Legislativa. E com 
uma base parlamentar trepidante, como tem sido 
até agora, melhor seria evitar o aparecimento de 
pontos muito polêmicos de interesse do governo, 
para serem apreciados na Casa. Pelo menos até a 
paz voltar a reinar completamente nas relações.

capital político
Por conta da sugestão acatada pelo presidente jair Bolsonaro, de 
transferir 30% dos recursos do FCo para investimentos no de-
senvolvimento regional, pelos Estados, Caiado ganha força polí-
tica junto aos demais governadores não apenas do Centro-oeste, 
mas também de outras regiões do País. Isso, naturalmente, pode-
rá ser visto como um ponto a mais em eventual projeto nacional 
futuro seu. Diante de uma crise econômica tão forte, governos 
estaduais ganharão refresco, se o projeto der certo.
 
VitóRia dE lissauER
opiniões ouvidas junto a deputados na Assembleia, com a 
aprovação ontem em 2º turno da Emenda que autoriza a re-
eleição de membros da mesa diretora da Casa, só um mila-
gre evitará a reeleição do atual presidente, deputado Lissauer 
Vieira (PSB). E com quatros anos à frente do Poder, o parla-
mentarsairá bem maior do que entrou, dependendo dos pro-
jetos que conseguir emplacar na Casa, durante esse período. 

dElEgado WaldiR E a mídia
E o delegado Waldir hein, continua cada dia ocupando polpu-
dos espaços na mídia. um dia sim e outro também tem algo 
sobre ele no noticiário, embora em algumas vezes, as referên-
cias não sejam positivas. E acrescente-se que em determina-
dos casos o próprio deputado contribui para que isso ocorra, 
como foi a frase que lhe foi atribuída, chamando a Bahia de 
“lixo”.  Posteriormente ele tentou consertar o mal-estar, mas 
aí o estrago já estava feito, evidentemente que os conterrâ-
neos do saudoso ACM não gostaram nem um pouco do, diga-
mos, impropério do deputado goiano.

a Janio o quE é dE Janio
não há como não 
reconhecer o di-
namismo do novo 
presidente do Di-
retório Estadual do 
PSDB, janio Darrot 
no exercício do 
cargo. ostenta um 
entusiasmo juvenil 
na condição da si-
gla, como se fosse 
um novo partido 
que estivesse se 
preparando para disputar sua primeira eleição. Parece que ele 
nem se lembra de que está presidindo um partido que tomou 
a maior surra eleitoral da história, na última disputa. no que 
depender apenas de trabalho do novo presidente do partido 
dos tucanos, o partido de Marconi certamente terá todo para 
se sobressair nas urnas, nos próximos embates. 

HidRolândia
o prefeito de hidrolândia Paulo Resende (PSDB), Paulinho, es-
capou por apenas um voto à nova proposta de criação de CPI 
para investigar supostas irregularidades na sua administração. 

sEm Volta ao aRmáRio
“ninguém vai voltar para o armário”, recado estampado 
numa bandeira no movimento LGBT nas ruas de São Paulo, 
no fim de semana, para alguém e esse alguém sabe quem, 
segundo comentário de um dos participantes. 

goVERnadoR poliglota
um servidor público estadual do setor eventos no palácio 
tomou um grande susto recentemente, quando prepara o 
ambiente para a realização de uma reunião do governador 
Ronaldo Caiado e algumas autoridades de países de língua 
inglesa e francesa. É que ao informar a Caiado que já esta-
va providenciando o intérprete para ele, como sempre foi 
sua rotina nos últimos 30 anos na função, ouviu do demo-
crata apenas um “muito obrigado”, mas que para ele, não 
havia a necessidade dos serviços de intérprete. “É a pri-
meira vez que temos um governador poliglota”, comentou 
orgulhoso, principalmente após conferir durante a reunião 
a fluência oral de Caiado, com os estrangeiros.

cobRando pRomEssa
Lideranças políticas e comunitárias de uruaçu querem sa-
ber da ex-deputada Eliane Pinheiro (PSDB), quando é que 
ela vai transferir a residência para a cidade, conforme pro-
meteu durante a campanha eleitoral de 2018.

aliança psdb E mdb
Se vingar a tese de apoio do PSDB à eventual candidatura de 
Maguito Vilela (MDB) à Prefeitura de Goiânia, defendida pelo 
deputado federal Célio Silveira, único tucano de Goiás na Câ-
mara, a decisão não será surpresa. os dois partidos tiveram 
uma espécie de aliança informal na eleição de governador, em 
2018. A aproximação entre os dois partidos teve início, na ver-
dade, nos últimos meses de 2016, encerramento do mandato 
de Maguito Vilela como prefeito de Aparecida, com a troca de 
visitas entre ele e o então governador Marconi Perillo. 

plano b
Embora tivessem seus próprios candidatos a governador, o 
PSDB e o MDB acabaram fazendo uma campanha com críti-
cas suaves entre eles em 2018. Concorrendo pelo MDB, Daniel 
Vilela foi uma espécie de “plano B” de Marconi Perillo, que foi 
derrotado na corrida para o Senado.  Evidências apontaram 
“apoio branco” de Marconi a ele, ao dar um empurrãozinho 
pra levar o PP, seu aliado histórico, para se coligar com Daniel. 
O resultado foi que José Eliton só não ficou fora da disputa do 
segundo tuno, porque o democrata Ronaldo Caiado venceu 
no primeiro. Mas se tivesse havido segundo turno, o “bicho 
pegaria feio” na relação entre Zé Eliton e Marconi Perillo.

pREstígio no goVERno
Por causa da desenvoltura demonstrada ao falar de seu pres-
tígio junto ao governo estadual, na entrevista dada à Rádio 
Comunitária de Campinaçu, não é de se duvidar que o ex-pre-
feito Welington Rodrigues, nenzão, será condecorado já já na 
Câmara Municipal, com o título de “Posto Ipiranga”.

mEdalHas
A atleta Valéria Rodrigues 
(Taekwondo) conquistou 
a medalha de ouro no Lux 
open, em Luxemburgo, no 
último dia 16, na categoria 
até 46 quilos. Ela venceu as 
quatro lutas de que parti-
cipou na competição. uma 
semana antes, conquis-
tou o bronze no aberto de 
Innsbruck, na Áustria. Com 
os resultados obtidos nas 
duas competições, Valéria 
somou mais 10 pontos no 
ranking mundial e olímpico 
da modalidade. Goianiense, 
Valéria é atleta da Marinha, 
instituição com a qual tem 
contrato de oito anos.   
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Um cara certo

urias jr se transformou em referência na 
área de comunicação. Gente boa, dedicado, 
que enfrenta problemas e defende a gestão 
onde trabalha. Ao mesmo tempo, procu-
ra compartilhar angústias de profissionais 
e veículos de comunicação, funcionando 
como um bom elo de articulação entre im-
prensa e poder público. Fecha a sua segun-
da passagem pela Secom municipal para 
atender a uma determinação do prefeito 
Íris Rezende, para pegar o abacaxi chamado 
Agetul, às vésperas da inauguração do Mu-
tirama. Pode até não der certo. Mas que é 
um cara com credencial para colocar o Mu-
tirama em funcionamento, ah, isso é. 

incrível
Depois de quase dois anos fechado, 
em função de um acidente que deixou 
13 pessoas feridas, o Mutirama prepa-
ra reabertura, com dúvida ainda sobre 
alvarás e laudos para a segurança de 
trabalhadores e visitantes. 

DefenestraDo
A turma começa a agir, em relação ao ex
-prefeito nenzão, de Campinaçu. o obje-
tivo é afastar a suposta influência dele do 
governador Ronaldo Caiado. Pode rolar 
até interpelação para que nenzão expli-
que direito o seu prestígio no governo. 
pode ir da cozinha para a janela. 

sem pressão
Ronaldo Caiado participa da articula-
ção de governadores e prefeitos para 
incluir seus servidores na reforma da 
Previdência, que está em tramitação no 
Congresso. o objetivo é evitar maiores 
discussões nas assembleias e câmaras 
municipais. Discussões que costumam 
lapidar patrimônio dos gestores. 

Óleo De peroba
Ministro do STF, Gilmar Mendes tentou 
uma manobra radical para tentar colocar 
0 ex-presidente Lula, diante da consta-
tação de que não haveria tempo habeas 
corpus do presidiário mais famoso do 
país. o detalhe é que a medida não foi jul-
gada antes porque Gilmar estava sentado 
no processo desde o final do ano passado. 

GranDe espião

“o Espião do Morro” é o livro que o jornalista 
Ivan Mendonça lança na próxima segunda-
feira, 01, em Goiânia. um olhar sobre gover-
nos e personagens das últimas quatro déca-
das em Goiás. Parte do PIB político goiano 
prometendo marcar presença. 

DeitanDo e rolanDo
A prisão do oficial da Aeronáutica com 39 
Kg de cocaína na Espanha é um absurdo do 
início ao fim. Mas rendeu divertidos memes 
nas redes sociais. 

avacalhação
Essa nem Gilmar Mendes tinha pensado. ou 
não. o senador Acir Gurgacz (PDT-Ro), que 
exerce mandato durante o dia e dorme na 
cadeia à noite, foi autorizado pela justiça a 
passar férias com a família em Aruba, em um 
hotel que cobra diárias de R$ 4 mil. Tudo com 
aval do combativo Ministério Público. 

na ponta Da caneta
Depois de 17 anos, Goiânia volta a sediar en-
contros de secretários de Finaças dos municí-
pios. Pacto federativo e soluções para gestão 
e arrecadação estão em pauta no encontro. 

mais Um
Estado anuncia leilão de área na Região da 44, 
apontada como uma das últimas para a cos-
ntrução de grande empreendimento no local. 
Calafrios para gestores de trânsito da capital. 

Dois polos
o presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Leonardo 
Porto Sebba, participou   do evento  com a 
presença de especialistas nacionais e inter-
nacionais, promovido pela universidade de 
Campinas . os médicos discutiram as ten-
dências e o futuro das cirurgias bariátricas 
metabólicas no Brasil e no mundo.

marcelohel@gmail.com

“Temos que rir. Senão 
a tragédia vai nos fazer 

voar pela janela”.  (jean Genet)

crime 

Mourão diz que divulgação de áudios de autoridades é crime
o presidente da Repú-

blica em exercício, 
Hamilton Mourão, 

classificou nessa quarta-
-feirão(26) de crime a di-
vulgação de conversas 
atribuídas a autoridades 
públicas pelo site de no-
tícias The Intercept Brasil.

Segundo Mourão, “o 
conteúdo, se é verdadeiro, 
foi roubado dos celulares 
de autoridades públicas, 
isso é um crime”. “Se exis-
tem indícios ou dados de 
que irregularidades foram 
cometidas, a forma correta 
de lidar com isso é juntar 
essa documentação e en-
tregar ao Ministério Públi-
co de modo que se investi-
gue e, a partir daí, se tome, 
dentro do devido processo 
legal, as providências ca-
bíveis”, disse Mourão em 
entrevista à Rádio Gaúcha.

“O que estamos vendo 
é um ato criminoso sen-
do divulgado sequencial-
mente sem que a imensa 
maioria da população en-
tenda se aquelas frases 
estão dentro de um con-
texto, se aqueles dados 
são realmente reais, quer 
dizer, não foram pericia-
dos”, completou.

O The Intercept Brasil 
tem publicado conversas 
atribuídas ao atual minis-
tro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, 
quando atuava como 
juiz federal responsável 
por julgar a Lava Jato em 
Curitiba, e procuradores, a 
quem cabe acusar os sus-
peitos de integrar o esque-
ma de corrupção.

Previdência
O presidente em exer-

cício disse esperar que o 
relatório da reforma da 
Previdência seja votado 
na comissão especial que 
trata do assunto, na Câ-
mara dos Deputados, na 
próxima semana e siga 
imediatamente para o 
plenário da Casa.

Mourão considera que a 
proposta inicial do gover-
no atacava de frente um 
problema que não pode 
mais ser varrido para de-
baixo do tapete “sob pena 
de a federação se tornar 
inviável, o Brasil ficar pra-
ticamente quebrado”,.

Ele observou que a 
discussão está travada 
em torno da inclusão ou 
não de estados e municí-
pios na reforma da Previ-
dência. “Essa passa a ser 
mais uma discussão polí-
tica que técnica em torno 

da necessidade. O que 
vejo é que governadores 
e prefeitos gostariam que 
o Congresso carimbasse 
isso e os liberasse dessa 
decisão”, disse.

Depois da votação 
do relatório na comis-
são especial, o texto será 
apreciado no plenário da 
Câmara. Se aprovada, a 
proposta segue para aná-
lise dos senadores.

Decreto de armas
Sobre a flexibilização 

da compra e posse de ar-
mas, Mourão disse que é 
um “tema polêmico”, mas 
“caro ao nosso gover-
no”. “Fez parte da nossa 
campanha, faz parte do 
ideário do presidente 
Bolsonaro”, disse.

Questionado sobre se 
o presidente Jair Bolso-

naro deveria ter condu-
zido a questão de forma 
diferente e ter enviado ao 
Congresso Nacional um 
projeto de lei e não de-
creto, Mourão respondeu 
que o presidente buscou 
a solução que considerava 
a mais correta. “Concordo 
com a forma como o presi-
dente procedeu”, disse.

Brasileiro preso 
na Espanha

O presidente em exer-
cício comentou a prisão, 
na Espanha, de um militar 
brasileiro da Aeronáutica 
que transportava droga 
em avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB). Mourão 
disse que o militar agora 
deve ter punição “pesada’.

“As Forças Armadas 
não estão imunes a esse 

flagelo da droga. Não é 
primeira vez que acon-
tece, seja na Marinha, no 
Exército, na Força Aé-
rea. Agora, a legislação 
vai cumprir seu papel, 
ele vai ser julgado por 
tráfico internacional de 
drogas e vai ter uma pu-
nição bem pesada.”

Ele ressaltou que é 
importante investigar as 
conexões que esse militar 
teria no exterior: “Agora o 
mais importante é ver as 
conexões que ele pode-
ria ter. Uma atitude dessa 
natureza não brotou da 
cabeça dele. Com certeza 
existem conexões nisso ai.”

Na última terça-fei-
ra(25), o presidente Bolso-
naro disse ter determinado 
colaboração do Brasil com 
a polícia espanhola para 
investigação do caso.
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Mutirama será reaberto com 
grande festa neste sábado 

atrações lúdicas, 
contadores de his-
tórias, palhaços, 

apresentação de orques-
tras e musicais se unirão 
com brinquedos refor-
mados na reabertura do 
requalificado Parque Mu-
tirama, neste sábado, 29, 
a partir de 08 da manhã, 
início das férias escolares.

Por determinação do 
prefeito Iris Rezende, não 
haverá cobrança de en-
trada nos primeiros dias e 
toda comunidade poderá 
ter acesso ao parque para 
uso recreativo em piqueni-
ques, passeios dirigidos e 
uso dos 17 brinquedos que 
já estarão à disposição.

“A reforma foi feita 
com cuidado para que 
tudo fosse realizado den-
tro das normais mais rígi-
das de operação de brin-

quedos e os laudos estão 
prontos e serão entre-
gues no prazo determi-
nado pelo Ministério Pú-
blico”, afirma o gestor do 
Mutirama, Frank Fraga. O 
parque, que completa em 
15 de novembro 50 anos, 
tem capacidade para re-
ceber 7 mil frequentado-
res com segurança.

No período de um ano 
e sete meses foram rea-
lizados o diagnóstico e 
os reparos em todas as 
atrações, sempre com 
o acompanhamento do 
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de 
Goiás (Crea-GO). Ao todo, 
18 empresas trabalham 
durante o período na re-
forma das atrações.

Mais de 500 servidores 
da Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg), 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos (Seinfra) e Agên-
cia Municipal de Turismo 
e Lazer (Agetul) realizam, 
durante a semana, servi-
ços de limpeza, pequenos 
reparos e pintura para que 
o Mutirama esteja em con-

dições de reabertura.
Todos os servidores 

que vão atuar no fun-
cionamento do parque, 
mais de 100, recebem 
treinamento há 15 dias. 
A qualificação inclui o 
funcionamento dos brin-
quedos e todos os proto-

colos de segurança. Os 
novos operadores atuam 
após cursos nas áreas de 
segurança, Normas Re-
gulamentadoras (NRs), 
primeiros socorros e bri-
gada de incêndio.

O prefeito Iris Rezen-
de fará a reinauguração 

oficial do parque em ceri-
mônia às 9h da manhã do 
sábado, 29. Antes, porém, 
pontualmente às 8:30h, o 
prefeito concederá entre-
vista coletiva à impren-
sa, oportunidade em que 
abordará assuntos perti-
nentes ao Mutirama.

Parque com brinquedos 
revitalizados terá entrada franca 
nos primeiros dias. Atrações lúdicas, 
contadores de histórias, palhaços, 
apresentação de orquestras e 
musicais marcam reinauguração
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  A Netflix divulgou, em seu Twitter, 
que a segunda temporada da série 
espanhola “Elite” chega em setembro. A 
série conta a história de três alunos que 
ganham uma bolsa de estudo para a 
escola Las Encinas.

  “Homem-Aranha: Longe de Casa” 

ganhou novo teaser. Na nova prévia 
temos um climinha de romance rolando 
entre o agente Happy Hogan e Tia May.

  A gravadora Warner Music vai 
promover um dia inteiro de debates e 
shows gratuitos pela Warner Pride, 
frente LGBT mundial da empresa para 

destacar artistas queer.

  Depois de ser revelado que a nova 
temporada de “American Horror Story” 
chega em setembro ao FX, o Deadline 
contou que Murphy vai dirigir e produzir 
uma adaptação para a Netflix, 
chamada”Prom”.

BloG
Goiás já é considerado um dos principais polos 
de confecção e moda do País. Justamente para 

contribuir com a essa cadeia produtiva, os 
fundadores da República da Moda, loja âncora 

de atacado que será inaugurada no Estação 
da Moda Shopping, lançam nesta quinta-feira, 

27 de junho, o Blog Viva de Moda. O novo 
canal de comunicação, mais do que amplificar 

tendências e coleções, a iniciativa visa oferecer 
aos profissionais que atuam no segmento 

informações sobre insumos, tecnologias de 
produção, cortes, modelagem, cursos e eventos.

DEU PRaiNHa
O Deu Praia 2019 tem atração para toda a família, 

sendo assim, os pequenos não poderiam ficar 
de fora. As manhãs de todos os domingos são 
deles, com a: Casa da Praça, com brincadeiras 

de diversos tipos nas areias com corrida de 
obstáculos, escorregador inflável, competição 

molhada, brincadeiras de pique, teatro de 
fantoches, esculturas na areia, chuva de bolinhas, 

tiro ao alvo. O horário para a criançada no Deu 
Prainha é das 9h às 13h, sendo a entrada no Deu 

Praia gratuita, somente as participações nas 
brincadeiras fica no valor de R$ 40 reais para 
cada criança. Á tarde tem mais diversão para 

garotada especialmente neste domingo (30), a 
partir das 17h, com show da Peppa Pig. O valor 

dos ingressos na portaria é de R$ 40 reais (meia 
entrada).

RoMEiRos
No próximo dia 06 de julho (sábado), a Creme 

Mel Sorvetes fará a distribuição de 40 mil 
casquinhas aos romeiros que participam da Festa 
do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, durante 

12 horas, entre as 14h e 2h da manhã. A equipe 
da Creme Mel, que participa voluntariamente do 

evento para dar continuidade à tradição que já 
acontece há quase 25 anos, estará posicionada 

estrategicamente em frente à fábrica da 
empresa, localizada nas margens da Rodovia dos 

Romeiros, na saída da capital.

FiTNEss
A ADTN Fittness vai sortear dois looks da 

sua nova coleção e presentear os convidados 
do evento Super Training and Food com 20 

vouchers que dão direito a 20% de desconto 
nas peças de sua nova coleção. Serão 

sorteados um legging, um top, um cropped e 
um short-saia. A ADTN também vai presentear 

os convidados com 20 vouchers para três 
sessões de depilação a laser em qualquer 

uma das lojas da EspaçoLaser, iniciativa fruto 
de uma parceria entre as empresas. O Super 

Training acontece das 8h30 às 12h, na Chácara 
Terraços, no Setor Água Branca, em Goiânia.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

McDonald’s - Os influencers digitais Rodolfo Lucas, Isi Hellen e Edyjunio marcaram presença 
no coquetel de inauguração do novo restaurante do McDonald’s, situado na Av. T-7, no Setor Bueno. 

Revista Class - Dieick de Sá, Humberto Queiroz 
e Flávio Ximenes prestigiaram o lançamento da 
40ª edição da Revista Class na Lumiina Iluminação. 

2 3

4

Almoço - O Clube de Permuta, se reunirá em almoço nesta 
quinta-feira, no Restaurante Contemporane. “O objetivo do 
evento, é o de estreitar relacionamentos” segundo explica o 
presidente do Clube, Luiz Fernando Gonçalves. 
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Lançamento - Camila Marinho, Delson Carlos e 
Kennya Soares, puderam conferir em primeira mão 
a edição que comemora os 17 anos da Revista Class.
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Cuidados 

Hugol alerta sobre queimaduras

No mês em que se 
comemora o Dia 
Nacional de Luta 

Contra as Queimaduras, 
especialistas e pacien-
tes do Hospital Estadual 
de Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol), unidade 
da Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES), 
alertam sobre os perigos 
e as consequências de 
acidentes que resultam 
em queimaduras, espe-
cialmente nas festas que 
ocorrem no mês de junho.

“Essa é uma época em 
que os casos de queima-
dura aumentam devido a 
acidentes com brincadei-
ras típicas de festas juni-
nas, como pular fogueira 
ou soltar balão e fogos de 
artifício. As férias escolares 

também multiplicam os 
casos de queimadura in-
fantil, principalmente com 
as eventualidades ocorri-
das na cozinha. No geral, 
as pessoas precisam estar 
mais atentas às situações 
de risco a que estão ex-
postas e serem mais pru-
dentes em relação a elas, 
pois observamos que a 
maioria dos acidentes 

com queimaduras podem 
ser evitados”, relatou Fa-
biano Arruda, supervisor 
médico da Unidade de 
Queimados do Hugol.

O paciente da Unidade 
de Queimados do Hugol, 
Rafael Mendonça, esta-
va assando um churrasco 
com amigos e familiares, 
como já estava acostuma-
do a fazer durante os fins 

de semana, mas um de 
seus colegas, pensando 
que a chama estava apa-
gada, causou um acidente 
com álcool. “Sempre to-
mamos precauções com o 
fogo durante o churrasco, 
mas bastou um instante de 
distração para que a fatali-
dade ocorresse. A preven-
ção é o melhor remédio 
contra a queimadura e é 

preciso sempre ter cui-
dado redobrado quando 
se está manuseando ma-
teriais inflamáveis, mes-
mo em situações com as 
quais você já tem prática”, 
explicou Rafael.

Caso o acidente acon-
teça, a recomendação é 
acionar a emergência ou 
dirigir-se a uma instituição 
básica de saúde visando 

um primeiro atendimento 
para, caso seja necessário, 
ser encaminhado a uma 
unidade especializada, 
adequada ao perfil do pa-
ciente queimado. De julho 
de 2015 a dezembro de 
2018, o hospital atendeu 
1.539 vítimas de queima-
duras graves, de média e 
alta complexidade.

Roberto Zonta, médico 
clínico geral do hospital, 
alerta também sobre os 
perigos das queimaduras 
causadas durante a práti-
ca de determinadas ações 
sem equipamentos ou 
habilidades necessárias: 
“Recebemos diversos pa-
cientes graves com lesões 
causadas por acidentes 
na fabricação de sabão 
caseiro, que aprendem o 
processo em tutoriais na 
internet, mas não têm qua-
lificação para realizar esse 
tipo de processo químico. 
Queimaduras elétricas por 
falta de equipamentos de 
proteção apropriados tam-
bém são casos vistos, as-
sim como ferimentos cau-
sados pela falta de prática 
em cozinhas comerciais”.

o mês de junho 
ocorrem mais 
casos por causa 
das festas juninas
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diabetes

Insulina inalável pode ajudar no tratamento do diabetes
A recente liberação da 
insulina inalável (03/06) 
marca a passagem do 
Dia Nacional do Diabe-
tes nessa quarta-feira 
(26). O medicamento, 
autorizado para venda 
e consumo pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária em oito formas 
de apresentação, ainda 
precisa ser importado 
dos Estados Unidos.

Para o médico e pes-
quisador Freddy Gol-
dberg Eliaschewitz, a 
disponibilidade do me-
dicamento pode ajudar 
no tratamento da do-
ença no Brasil, pois é 
mais confortável do que 
a aplicação da insulina 
por injeção e o manejo é 
mais eficiente. A insulina 
inalável começa a fun-
cionar em 10 minutos 
no organismo e o efeito 
dura até 90 minutos.

A insulina injetável 
pode demorar até 60 
minutos para começar a 
fazer efeito e permanece 
ativa por até cinco horas 
no organismo.

“Por um lado, se o pa-

ciente aplica a insulina 
injetável antes do almoço 
e o medicamento demora 
a agir, o nível de açúcar 
sobe muito no início da 
refeição. Muitas vezes, a 
comida foi ingerida, mas 

a insulina nem começou 
a agir. Por outro lado, se 
o efeito da insulina de-
mora a passar, o paciente 
pode sofrer uma queda 
de açúcar mais adiante. 
A absorção dos alimentos 

já terminou, mas a insuli-
na continua agindo”, ex-
plica Eliaschewitz que é 
médico Hospital Israelita 
Albert Einstein e diretor 
clinico do Centro de Pes-
quisas Clinicas, que des-

de 2014 trabalhou nos 
testes para o desenvolvi-
mento da nova droga.

O diabetes é conside-
rado uma doença crônica 
onde o pâncreas não pro-
duz insulina suficiente ou 
quando o organismo do 
paciente não consegue 
utilizá-la. A insulina é o 
hormônio que regula a 
glicose no sangue.

Fora de controle
Eliaschewitz descre-

ve que já há cerca de 15 
milhões de pessoas com 
diabetes no Brasil, mas 
90% dos pacientes com 
o tipo 1 e 73% dos que 
sofrem com o tipo 2 “não 
têm controle sobre a do-
ença”. Ele contabiliza que 
“metade dos pacientes 
não controla a doença 
por falta de conhecimen-
to do diagnóstico. Entre 
os que sabem do diabe-
tes, metade não vai com 
regularidade ao médico. E 
mesmo os que vão, mais 
da metade não toma os 
devidos cuidados”.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o diabetes do 

tipo 1, geralmente, sur-
ge na infância ou ado-
lescência. “A causa desse 
tipo de diabetes ainda é 
desconhecida (. . .) Sabe-
-se que, via de regra, é 
uma doença crônica não 
transmissível genética, 
ou seja, é hereditária, 
que concentra entre 5% 
e 10% do total de diabé-
ticos no Brasil”.

O diabetes do tipo 2 é 
mais frequente em adul-
tos e está diretamente 
relacionado ao sobrepe-
so, ao sedentarismo e à 
má alimentação. “Ocorre 
quando o corpo não apro-
veita adequadamente a 
insulina produzida”, expli-
ca o Ministério da Saúde.

Para Freddy Elias-
chewitz, o Brasil vive uma 
“pandemia de diabete do 
tipo 2 a reboque da pan-
demia de obesidade”. Se-
gundo ele, o país poderá 
viver no futuro uma pan-
demia das complicações 
causadas pela doença, 
“que são penosas e cus-
tosas de tratar”, como o 
glaucoma, problema nos 
rins e disfunção erétil.
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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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Copa amériCa 

Brasil abre hoje contra Paraguai as 
quartas de final da Copa América

a seleção brasileira 
abre nesta quinta-
-feira (27) contra 

o Paraguai as quartas 
de final da Copa Amé-
rica 2019. O jogo está 
marcado para as 21h30, 
na Arena do Grêmio, em 
Porto Alegre. Na tarde de 
ontem (26), o técnico Tite 
comandou o último trei-
no da seleção para en-
frentar os paraguaios na 
disputa por uma vaga nas 
semifinais da competição.

Na última terça(25), 
Tite deu início às ativida-
des de preparação tática 
da equipe para o jogo. No 
Centro de Treinamento 
(CT) do Grêmio, o treina-
dor contou com a presen-

ça de todos os jogadores 
para o trabalho.

O goleiro Cássio foi o 
único atleta que ficou de 
fora do treino com bola. 
O jogador do Corinthians 
continua se recuperando 
das dores no quadril que 
o impediram de partici-
par dos últimos treinos. 
Ele fez exercícios na 
academia e permanece 
sob os cuidados dos fi-
sioterapeutas.

No treino dessa terça, 
Tite trabalhou a parte 
tática para reforçar o pa-
drão de jogo da equipe 
e alinhou os posiciona-
mentos dos jogadores em 
campo para o confronto 
contra os paraguaios. A 

parte final do treino foi 
usada pelo técnico para 
aprimorar os chutes a gol.

Daniel Alves
Daniel Alves é o úni-

co entre os 23 jogadores 
do Brasil que disputam 
a competição que já 
venceu a Copa Améri-
ca. Ele foi campeão em 
2007, na Venezuela. No 
último sábado (22), na 
goleada de 5 a 0 contra 
o Peru, ainda na fase de 
grupo, o lateral-direito 
bateu mais uma marca: 
com 113 partidas pela 
equipe canarinha, ele se 
igualou a Pelé e Djalma 
Santos em número de 
jogos pela seleção.

“É uma honra saber 
que estou batendo mar-
cas, me igualando a gran-
des nome da história do 
futebol brasileiro. É uma 

grande satisfação, pois 
fortalece meus conceitos 
como profissional de fu-
tebol. Bater marcas não 
é algo que me preocupa. 
Simplesmente eu gosto 
de escrever história por 
onde eu passo, e na sele-
ção não é diferente, sem-
pre escrevendo minhas 
páginas, humildes, mas 
verdadeiras”, disse.

Caso o Brasil chegue 
à final da Copa Améri-
ca, Daniel somará 116 
jogos, superando Pelé 
e Djalma Santos e ficar 
a quatro partidas de al-
cançar Rivellino, o ter-
ceiro da lista geral de 
jogadores que mais de-
fenderam a seleção brasi-
leira. O ranking é lidera-
do por outro lateral, Cafu, 
com 150 jogos, seguido 
pelo também lateral Ro-
berto Carlos, com 132.

o jogo está marcado para as 21h30 
na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
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