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ENtREViSta
alternativa ao 
rrf exige cortes 
de exonerações e 
elevado aumento 
de itCD, diz 
cientista da UfG

comiSSão podE REjEitaR RRF
A iniciativa do presidente da Assembleia, 
deputado lissauer Vieira (PSB), em propor a 
criação de comissão dos Três Poderes e Mi-
nistério Público, para avaliar a proposta de 
adesão de Goiás ao Regime de Recuperação 
Fiscal, RRF, inclusive visitando o Rio de janei-
ro, que já aderiu ao programa, está sendo vista no meio político 
como uma forma suave de rejeição à medida. No Rio, já existem 
inúmeras reclamações tanto por parte dos políticos quanto de 
importantes segmentos sociais, que já defendem a saída do pro-
grama. Basta ler os jornais cariocas pra se constatar. há pouco ou 
quase nenhum entusiasmo com a proposta de ades

REcupERaR oS pREjuízoS
2020 será o ano em que o DEM do governador Ronaldo 
Caiado terá a oportunidade de eleger grande número de pre-
feitos, para compensar os prejuízos causados pelo PSDB que 
levava a maioria dos seus prefeitos a cada eleição.

Faltam NomES
Só que a maior dificuldade do partido do governador Ronaldo 
Caiado nas eleições municipais, será o fato de o partido não 
dispor de nomes entre os mais competitivos para a eleição, em 
grande parte das cidades, sobretudo as maiores. Veja o exem-
plo de Anápolis, terceira maior cidade do Estado.

migRação iNVERSa
Se depender do desejo de alguns políticos do Democrata, 
agora será a vez de o partido “convidar” prefeitos que vierem 
a ser eleitos pelo PSDB, a se filiarem no DEM.
 
SEm opçõES
os dissidentes do MDB que apoiaram o candidato Ronal-
do Caiado (DEM) para o governo, em 2018, caminham para 
permanecer no partido, principalmente após a Carta Pública 
assinada pelo prefeito Iris Rezende, apelando ao “perdão” do 
presidente do partido, Daniel Vilela. Há dificuldade de adap-
tação em outros partidos. o grupo é formado pelos prefeitos 
de Catalão, Adib Elias; Rio Verde, Paulo do Vale; de Turvânia, 
Fausto Mariano e o senador luiz do Carmo.

iRiS E a tEcNologia
Ao disponibilizar um pacote tecnológico para tornar mais fácil 
a vida dos habitantes de Goiânia, o prefeito Iris Rezende se 
reinventa com os seus mais de 80 anos e nem lembra mais 
àquele político que, outrora, já foi criticado por adversários, 
com argumento de não atribuir a devida importância às ino-
vações tecnológicas, sobretudo na área da informação.

SERViçoS Em aplicatiVoS
Tido como dono de uma saúde invejável que não pega nem gri-
pe, Iris iniciou em 2017 a implantação de um conjunto de progra-
mas com aplicativos, que facilitam a integração dos usuários e o 
acesso a serviços e produtos diversos, demandados pelos usuá-
rios. Agendamentos de consultas médicas, a obtenção de docu-
mentos diversos, além de solicitar a remoção de resíduos no 
setor de limpeza, compõem o elenco de 16 ao todo.

Diante da realidade da quase totalidade 
dos estados vivendo intensas dificulda-
des financeiras, será inevitável que esses 
entes recorram ao programa de Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), do Governo 
Federal, para ajustar suas contas.  A análise 
é do professor doutor de pós-graduação 
em Ciências Sociais da UFG, Francisco 
Tavares. A alternativa ao RRF, segundo o 
professor, seria de difícil execução dada 
à dificuldade política para a sua implan-
tação, como supressão de exonerações 
fiscais e aumento do ITCD para doações 
e heranças a níveis muito elevados. 
Francisco Tavares é também advogado 
tributarista no setor privado.  Além da 
UFG, já atuou como professor também 
na UFMG, UFOP e UFFS, dentre outras. 
Leia a seguir a entrevista exclusiva. 
Goiás se movimenta com vista à adesão 
ao RRF do Governo Federal. Essa é a 
melhor opção para ajustar suas contas? 
É a melhor alternativa para o Estado?, e 
por quê?
Há um dado incontornável: todos os 
estados da Federação encontram-se 
sob o cenário de intensa dificuldade 
- senão inviabilidade - fiscal, o que 
se desdobra de uma complexa gama 
de causas institucionais, jurídicas, 
políticas e gerenciais que conferem 
desequilíbrio ao nosso federalismo 
fiscal. Assim, o RRF parece uma al-
ternativa inevitável que, contudo, 
poderá acarretar um cenário futuro 
de restrição orçamentária e de difi-
culdades, para a consecução das po-
líticas públicas esperadas.
Há alternativas melhores para o Estado 
ajustar suas contas? Quais? 
Há alternativas ao regime da LC 159 
[que institui o Regime de Recuperação 
dos Estados e do Distrito Federal], ain-
da que necessitem de maior prazo para 
produzirem efeitos, e podem enfrentar 
dificuldade política na sua execução.

Quais?
Supressão de exonerações fiscais cujos re-
sultados, em termos de emprego e cresci-
mento econômico, não costumam fazer jus 
à dimensão das renúncias conferidas; ele-
vação do ITCD para doações e heranças em 
valores vultosos, superiores à casa de um 
milhão de reais; majoração do ICMS sobre 
produtos não essenciais, como bens de luxo;  
e revisão da folha com cargos e funções da 
alta burocracia, além de comissionados, se-
ria, dentre outras medidas, capazes de pro-
duzirem bons resultados.
A adesão a esse programa não retira 
autonomia administrativa do governo 
estadual, pode ocorrer perda de poder 
no plano estadual?
O regime da LC 159 [RRF] impõe às uni-
dades federativas restrições ainda mais 
severas do que as que foram atribuídas à 
União, por meio da EC 95, referente ao teto 
de gastos. Desse modo, trata-se, de fato, de 
uma política com potencial redutor sobre 
a autonomia dos estados e sobre aquilo 
que os economistas americanos, Steuerle 
e Roeper, denominam como “democracia 
fiscal”, que é a margem orçamentária dis-
cricionária disponível para os governos. 
Consequências em Goiás, se o Congres-
so não aprovar a reforma da Previdência 
para estados e municípios – aqui, o go-
vernador tem tido dificuldades  políticas 
com a Assembleia Legislativa?
Ainda é cedo pra estimar como os esta-
dos e os municípios conduzirão eventuais 
reformas, em suas constituições estaduais 
e leis orgânicas municipais, sobre os regi-
mes previdenciários próprios dos respec-
tivos servidores públicos. A cena política 
posterior às eleições de 2020, o desempe-
nho da economia nos próximos trimestres 
e a dinâmica da arrecadação fiscal no fu-
turo próximo  ainda são variáveis indefi-
nidas, das quais dependerá a situação das 
previdências de servidores em unidades 
federativas descentralizadas.

1º lugaR Em aNápoliS, 
gomidE Não cRê Em 
impEdimENto da Ficha limpa
o deputado Antônio Gomi-
de (PT) desconversa a possi-
bilidade de ser barrado pela 
lei da Ficha limpa, na corrida 
pela Prefeitura de Anápolis, 
em 2020. Disse que teve 
todas as contas aprovadas 
pelo TCM, sem qualquer res-
trição. Critica a preocupação 
dos adversários com a sua pré-candidatura e não 
acredita em influência negativa dos desgastes do PT 
na lava jato, na sua campanha. Segue a entrevista.  
Embora 1º colocado nas pesquisas para prefeito em 
Anápolis, seus adversários apostam que sua candi-
datura será barrada pela lei da ficha limpa. E aí?
Ficamos felizes com a resposta da população diante do 
trabalho que realizamos na cidade de Anápolis. Senti-
mos orgulho por deixarmos a cidade com expressivo 
número de obras, o que nos deu uma reeleição com 
89% dos votos. Isso é o maior reconhecimento de um 
gestor. É o que faz com que os adversários criem falsas 
informações, inventem histórias por medo de uma dis-
puta. Tivemos todas as contas aprovadas pelo TCM, 
sem qualquer restrição. o grupo político do atual 
prefeito deveria focar na gestão, entregar resulta-
dos que o credenciem a se submeter à avaliação da 
população, nas urnas no ano que vem.
Uma provável aliança do DEM – PTB em apoio à re-
eleição do atual prefeito pode dificultar sua eleição?
o debate eleitoral será feito dentro do PT em todo 
o Estado e, em Anápolis, o partido terá candidato. 
Sempre fizemos o debate interno, depois com as 
alianças de partidos próximos sem pensar em quem 
será o nosso adversário. há um caminho longo até o 
momento do debate eleitoral. Só então poderemos 
saber em quais condições os partidos e seus repre-
sentantes chegarão para a disputa
Até que ponto  os desgastes do PT na Lava Jato po-
derão prejudicar o desempenho dos seus candida-
tos nas eleições de 2020, a do senhor, por exemplo?
As eleições municipais em nível nacional possuem 
história própria, o eleitor conhece os personagens 
e valoriza o olho no olho. Isso será levado em con-
ta Anápolis e em outras cidades brasileiras. o PT 
deixou legado de realizações na cidade, nas nos-
sas duas administrações. haverá comparação do 
eleitor, de como era e como está agora.
Influência da Lava Jato
Episódios importantes da lava jato estão sendo des-
mascarados. Principalmente a atuação política de seus 
dois principais nomes [ex-juiz Sérgio Moro e o procu-
rador Deltan Dallagnol]. Até lá, certamente teremos 
outra percepção do que foi feito com a democracia 
brasileira, para ajudar um projeto de direita, e impedir a 
eleição de outro, liderado por lula [Fernando haddad].
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Fim da conciliação

Presidente jair Bolsonaro (PSl) instituiu, 
nos últimos dias, o fim da política de 
conciliação. Ao contrário, está partindo 
para o ataque. Tem um mérito: tenta de-
monstrar autoridade. Beira o autoritaris-
mo, mas a ideia é mostrar quem manda 
e quem tem opinião, mesmo sobre as-
suntos aparentemente menores. o lado 
negativo é a aparente supremacia total, 
aquela conversa de que o governo é forte 
mesmo e pode tudo. um episódio sim-
ples, como a carona a familiares para um 
breve voo para acompanhar o casamento 
do filho futuro embaixador não vira crise, 
mas cria situações embaraçosas, como a 
patética coletiva em Goiânia, encerrada 
de forma ríspida pelo presidente. Que 
falou, calmamente, sobre o assunto no 
dia seguinte no Rio. Da mesma forma, a 
rusga que beira ao pessoal com o atual 
presidente da oAB gera tensão.

teste de Fogo
o fim do recesso do judiciário será um 
teste de fogo para o ministro Sérgio 
Moro. Pegou mal no meio a tentativa de 
destruir os diálogos capturados pela Polí-
cia Federal e que já são conhecidos pelas 
publicações do Intercept, Veja e Folha. 

outra pauta
Glenn Greenwald entrou em processo de 
vitimização e pode virar símbolo da defe-
sa da liberdade de expressão. lembrando 
que pressões internacionais nesses casos 
costumam surtir efeito. Basta lembrar 
que o acordo comercial do Mercosul com 
a união Europeia está travado pela nova 
política ambiental do governo brasileiro. 

mais pauta
A rebelião de presos em Altamir (PA) mos-
tra que o setor de segurança, que tem Mora 
como comandante máximo, continua inefi-
ciente no controle dos presídios no Brasil. 

BeBer água
Com a volta dos trabalhos na Assembleia 
legislativa, será conhecido o clima para a 
discussão da adesão de Goiás à recupera-
ção fiscal do governo federal. Boa parte 
dos deputados demonstrou disposição 
em resistir. Será?

diretor
Na Câmara Municipal de Goiânia, a principal 
pauta é a revisão do Plano Diretor, que foi en-
tregue à Casa no final do semestre passado, 
estabelecendo novas normas para a cidade. 

espera
Nos próximos dias, deve ser devolvido o 
projeto do Código Tributário. Que já corre 
risco de não ser aprovado a tempo de entrar 
em vigor no ano que vem. 

aliança à esquerda
os ex-candidatos à presidência Fernando 
haddad (PT) e Guilherme Boulos (SPSol) 
se juntaram ao governador Flávio Dino 
(PCdoB). Não, ainda não é a próxima elei-
ção presidencial. Querem o afastamento do 
ministro Sérgio Moro. 

neymar livre
o melhor jogador brasileiro ficou livre 

do inquérito aberto para investigar 
possível estupro. o resumo da crise: 
Neymar, sob pressão, se machucou, não 
participou do título da Copa América, 
não conseguiu sair do PSG e vai ter que 
continuar vivendo em Paris. 

goianos gordos
Mais recente pesquisa do Ministério da Saú-
de, com dados fechados em 2018, mostram 
que mais de 55% da população brasileira está 
acima do peso. Em contato com a coluna, o 
cirurgião bariátrico leonardo Porto Sebba 
lembra que este é um efeito colateral da 
melhoria na qualidade de vida da popula-
ção brasileira, registrado nos últimos anos. 
Segundo ele, em Goiás o excesso de peso 
atinge 54% dos goianos e 46% das goianas. 

marcelohel@gmail.com

“A liberdade não é um luxo 
dos tempos de bonança; 

é, sobretudo, o maior 
elemento da estabilidade 
das instituições”.  (Rui Barbosa)

investigação

Suspeitos de invasão a celulares 
serão ouvidos hoje pela Justiça
os quatro presos 

temporários sus-
peitos de invadir 

os celulares do ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, 
e do procurador Deltan 
Dallagnol, coordenador 
da força-tarefa da Lava 
Jato em Curitiba, entre 
outras autoridades brasi-
leiras, participarão de au-
diência de custódia nesta 
terça-feira (30), na 10ª 
Vara Federal, em Brasília.

Os suspeitos de hacke-
ar os aparelhos – Danilo 
Cristiano Marques, Gusta-
vo Henrique Elias Santos, 
Suelen Priscila de Olivei-
ra e Walter Delgatti Neto 
– serão ouvidos pelo juiz 
Vallisney de Souza Oli-
veira, responsável pela 
prorrogação das pri-
sões temporárias. Na 

decisão, o magistrado 
disse que os acusados 
devem continuar pre-
sos para não atrapalhar 
as investigações.

Vallisney Oliveira 
também aceitou pedi-
do do Ministério Públi-
co Federal (MPF) para 
bloquear as aplicações 
suspeitas dos quatro 
acusados em bitcoins 
(moedas virtuais).

As práticas apontadas 
nas acusações são dis-
ciplinadas pela Lei de 
Crimes Cibernéticos. A 
norma ganhou, à época 
da aprovação, o nome 
de Lei Carolina Dieck-
man, em referência à 
atriz, vítima de invasão 
de aparelhos eletrônicos 
pessoais e divulgação 
de imagens íntimas.
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desde quarta-feira da 
semana passada, a 
rotina mudou para 

os moradores das ruas 4, 
6 e 8, no setor Santos Du-
mont, região Oeste de Goi-
ânia. Com o início da pa-
vimentação, muitos saem 
na porta das casas e nas 
esquinas para acompanhar 
as máquinas removerem a 
terra e prepararem o terre-
no para receber o asfalto.

Com os trabalhos acon-
tecendo, os moradores se 
dizem aliviados e já con-
tabilizam os ganhos com 
os novos investimentos 
realizados pela Prefeitura. 
Segundo eles, a poeira no 
tempo da seca, a lama e os 
alagamentos nos tempos 
de chuva ficam no passado 
de agora em diante.

“Muda tudo, né?”, diz o 
Paulo Sérgio da Silva, re-
sidente há 13 anos na Rua 
6. “A casa fica mais limpa, 
melhora a segurança, é 
mais saneamento para o 
pessoal e valoriza o imó-
vel”, enumera os ganhos.

O senhor José André 

Barbosa diz que mora há 
17 anos em outra rua, mas 
estava na esquina acom-
panhando o trabalho, por-
que será beneficiado com 
o fim das enxurradas que 
já “desceram dentro do 
meu lote, destruiu a fossa 
e arrebentou tudo”, lamen-
ta. Agora ele diz que “vai 
mudar tudo, o nosso sonho 
aqui era o asfalto nessas 
ruas”, completa.

É o mesmo caso do 
Antônio da Silva, que mo-
rou durante cinco anos no 
bairro, mas hoje se divide 
entre Brasília e Goiânia. 
Com uma filha que ainda 
mora no setor e proprietá-
rio de duas casas perto das 
ruas que estão sendo pa-
vimentadas, ele também 
estava na esquina, con-
versando animadamente 
com os vizinhos sobre o 
impacto do asfalto para 
os moradores. “a lama que 
descia aqui quando chovia 
era uma calamidade. Isso 
aqui está sendo uma coisa 
rica para os moradores. E 
valoriza os imóveis e até o 

setor. É fantástica, de gran-
de valia”, diz.

Com a pavimentação 
das ruas 4, 6 e 8, fica fal-
tando apenas a rua 10 para 
o Setor Santos Dumont fi-
car totalmente asfaltado. 
Como a via faz divisa com 
o Jardim Novo Petrópolis 
e é necessário construir 
uma rede de drenagem 
no local, com tubulação 
de 1.500 mm, o asfalto 
será executado junto com 
a pavimentação do Jardim 
Novo Petrópolis, por uma 
empreiteira a ser definida 
em processo licitatório.

Pavimentação 
dos bairros

Assim como no Santos 
Dumont, a Prefeitura de 
Goiânia, por meio da Sein-
fra, está com frentes de 
serviços em outros setores, 
trabalhando para cumprir 
o compromisso do Prefeito 
Iris Rezende de pavimen-
tar 34 bairros até o final 
da gestão, em dezembro 
de 2020. É o caso do Re-
sidencial Vale dos Sonhos 
II, Residencial João Paulo 
II, Residencial Jardim do 
Cerrado III e IV, Residen-
cial Bertim Belchior I e II, 
Jardim Colorado e Parque 
Oeste Industrial.

Está sendo contratada 
a empresa que fará a pavi-
mentação do bairro Shan-

gri-lá, e já com a licitação 
homologada, a Seinfra 
aguarda os trâmites obri-
gatórios para assinar a 
ordem de serviço para 
o asfalto do Residencial 
Park Solar.

Processo licitatório
Outros seis bairros já 

estão com o processo li-
citatório em andamento 
para serem pavimentados. 
São eles: Residencial Par-
que das Nações Extensão, 
Residencial Monte Pas-
choal, Residencial Irisvile, 
Residencial Paulo Pache-
co I e II, Residencial Antô-
nio Barbosa, Residencial 
Della Penna e Residen-
cial London Park.

No Jardim Cerrado I e II, 
as obras serão retomadas 
tão logo o novo processo 
licitatório seja concluído, 
já que a Seinfra foi obri-
gada a rescindir o contrato 
com a empresa vencedora 
da primeira licitação e que 
estava executando os ser-
viços naqueles bairros.

Em fase de projeto 
e orçamento

Treze bairros que es-
tão na lista para serem 
pavimentados receberão 
o benefício no próximo 
ano, pois os técnicos da 
Seinfra ainda trabalham 
na elaboração do projeto 

e do orçamento para ini-
ciar o processo licitatório. 
O projeto é importante e 
obrigatório, porque é onde 
consta o que será feito no 
bairro em termos da infra-
estrutura que acompanha 
a pavimentação, como por 
exemplo, rede de drena-
gem, bocas de lobo, meios-
-fios etc e embasa o pro-
cesso licitatório.

Estão nesse estágio o 
Residencial Real Conquis-
ta, Loteamento Faiçalville, 
Chácaras Helou / Residen-
cial Jardim Helou, Jardim 
Petrópolis, Jardim Novo Pe-
trópolis, Chácara Mansões 
Rosa de Ouro, Residencial 
Nunes de Morais, Parque 
Oeste Industrial, Sitio de 
Recreio São Joaquim,  Sí-
tio de Recreio Mansões do 
Campos, Residencial José 
Viandeli, Sítio de Recreio 
Ipê e  Village Casa Grande. 

“Posso dizer que não 
vou deixar nenhum destes 
setores sem asfalto”, dis-
se o prefeito Iris Rezende 
a respeito das frentes de 
obras. “Vamos fazer com 
que o restante de nossa 
gestão seja de muitas rea-
lizações”, afirma. Iris cita a 
experiência que viveu na 
sua administração anterior. 
“Goiânia sofria com uma 
nuvem de poeira durante a 
seca que, à noite, se agasa-
lhava nas residências, com 
o sereno”. Ele lembra que, 

na oportunidade, se com-
prometeu a pavimen-
tar 134 bairros que não 
possuíam o benefício. 
Mesmo diante do des-
crédito de adversários, 
a promessa se tornou 
realidade. “Agora vamos 
fazer o mesmo”, destaca.

O secretário de Infraes-
trutura e Serviços Públicos, 
Dolzonan da Cunha Mat-
tos, explica que o trâmite 
de todo o processo até que 
a pavimentação aconteça 
na prática é obrigatório 
para se executar um ser-
viço de qualidade e durá-
vel e garante que todos 
serão cumpridos.

“Compreendemos a an-
siedade dos moradores 
desses bairros em ter o as-
falto na porta de casa e por 
isso estamos trabalhando 
com muita responsabilida-
de para atender o compro-
misso que o nosso prefeito 
Iris Rezende fez, que não é 
só levar o asfalto, mas le-
var com qualidade e dura-
bilidade e, para isso acon-
tecer, precisamos de um 
projeto consistente que 
contemple não apenas o 
asfalto, mas também toda 
a infraestrutura que o 
acompanha, só assim po-
deremos avançar e lançar 
o edital de concorrência 
pública que definirá a 
empresa que vai tocar a 
obra”, explica.

Em 13 bairros as máquinas já estão 
trabalhando intensamente. Até o 
fim da gestão, em 2020, cerca de 
34 bairros serão beneficiados com a 
pavimentação asfáltica
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  “Gatunas” ou “Trinkets”, série original da Netflix, foi renovada pra 
sua segunda e final temporada.

  “Zumbilândia 2” ganhou um trailer super divertido e com novas 
aventuras na última e, agora, está todo mundo ainda mais ansioso 
para a continuação.

  A mazon está produzindo uma série de “O Senhor dos Anéis” que já tem 
até data de estreia definida e o roteirista de “Game of Thrones” no projeto.

  A Entertainment Weekly anunciou que a Sony Pictures Television vem 
planejando o lançamento de uma série de TV adaptada a partir do roteiro 
de “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado“, clássico dos anos 1990.

a casa
Apostando no tema “Onde os 

sonhos vivem”, a Box Dream anuncia 
para Goiânia um conceito inédito 

e inovador quando o assunto é 
entretenimento. As novidades 

estarão disponíveis em um dos 
projetos mais ousados da agência, 

o evento “A Casa”, que na edição 
2019 está ainda mais completo, 

oferecendo além dos memoráveis 
shows musicais, um complexo de 

lazer formado por quatro áreas 
temáticas e independentes. Com 

isso, no período de 2 de agosto a 29 
de setembro, a proposta é oferecer 

atrações para surpreender um 
público eclético e de todas as idades, 

inclusive famílias com crianças e 
adolescentes, numa intensa jornada 

de experiências, lazer e diversão.

caMPaNHa
Rodrigo Santoro estrela campanha de 
The Blend, nova marca de perfumaria 

upper premium de O Boticário. Em 
‘Obstinação’ e seus desdobramentos, 

o artista aborda o longo processo 
de erro e acerto existente na 

composição de um personagem, até 
ele surgir a partir da combinação do 

universo íntimo do ator permeado 
por seus melhores segredos.

DoaÇÃo
A Faculdade Estácio de Goiás está 

em campanha para arrecadação de 
frascos de vidro com tampas plásticas 

destinados ao armazenamento de leite 
materno. Os potes, que são menos 

sujeitos a contaminação, conservam 
os nutrientes e o sabor natural do 

leite, podem ser entregues na 
própria instituição, localizada no 

Shopping Estação da Moda. Toda a 
arrecadação é destinada aos bancos 

de leite do Hospital Materno Infantil, 
Maternidade Nascer Cidadão e a 

Maternidade Dona Íris. 

DEU PRaia
No próximo final de semana acontece 

no Deu Praia com muita animação para 
a maior e melhor edição até então. 
No sábado (03), Illusionize agita o 

palco da praia goiana e no domingo 
(04), Falamansa vai trazer um forró 

que não deixa ninguém parado. A 
temporada iniciou no dia 15 de junho 

e termina dia 11 de agosto.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Chefs - Os chefs Leonardo Gonçalves, de Fortaleza, Lênin Palhano, de Curitiba, Ian Baiocchi, 
e o gaúcho Marcelo Schambeck, em evento no Restaurante Nomade, em Curitiba. 

Férias - Com as energias recarregadas o Dr. Rafael Prudente 
e a Dra. Lyzia Freitas, estão prontos para retornar 
das férias no Rio de Janeiro. 

2 3

4

Domingrau - O rapper paulista Rashid, conhecido por 
músicas como Bilhete e Mil Cairão, estará em Goiânia 
no próximo dia 04 de agosto. Ele participa da estreia do 
projeto Domingrau. 
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Preview - A gerente da PatpBo Concept Goiânia Danielle 
Costa (esq), recebeu a empresária Hilda Barcelos no pré 
lançamento da Preview Verão 2020-Origens.
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rEbEliÃO

Rebelião em presídio no Pará deixa 
ao menos 52 detentos mortos

a rebelião que ocor-
reu na manhã desta 
segunda-feira, 29, 

no Centro de Recuperação 
Regional de Altamira, no 
sudoeste do Pará, deixou ao 
menos 52 detentos mortos. 
De acordo com a Superin-

tendência do Sistema Peni-
tenciário do Pará (Susipe), 
dois agentes prisionais fo-
ram feitos reféns e depois 
liberados. No início da tarde, 
o motim estava encerrado.

A Susipe informou que 
a rebelião foi motivada por 

uma briga entre facções ri-
vais e teve início por volta 
das 7h, quando detentos do 
bloco A, onde estão custo-
diados presos de uma or-
ganização criminosa, inva-
diram o anexo onde estão 
internos de outro grupo.

O Grupo Tático Operacio-
nal da Polícia Militar foi ao 
local. A Polícia Civil, a Pro-
motoria e o Juizado de Alta-
mira também estiveram na 
unidade participando das 
negociações para a libera-
ção dos reféns.

De acordo com a Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Pará 
(Susipe), dois agentes prisionais foram 
feitos reféns e depois liberados
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EducaçÃO

MEC anuncia integração ao portal único do governo
O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, lan-
çou nesta segunda-feira 
(29), em Brasília, o Plano 
de Transformação Digital 
de 99 serviços prestados 
à população. “Envolve a 
unificação de todos os ser-
viços que o MEC atende 
em todas as plataformas, 
visando simplificar a vida 
do usuário, de quem tá pa-
gando imposto, de quem 
está lá na ponta receben-
do os serviços, e também 
reduzir os custos.”

O plano envolve 48 
serviços da educação 
superior, 47 serviços da 
educação básica e mais 
quatro da educação téc-
nica e profissional. A 
migração completa se 
dará até 2020. Segundo 
o MEC, o objetivo é que 
o cidadão comum possa 
ganhar tempo para aces-
sar informações e trami-
tar documentos.

O governo destaca 
que a agilidade e a des-
burocratização vão gerar 

economia. Conforme es-
timativa do Ministério da 
Economia para o MEC, a 
sociedade vai poupar R$ 
25,9 milhões e a admi-
nistração pública, R$ 6,5 
milhões (total de cerca de 
R$ 32,5 milhões), com o 
ganho de tempo e a sim-
plificação de operações e 
demandas via internet.

A transformação digi-

tal do MEC prevê a mi-
gração dos aplicativos do 
ministério para acesso via 
o portal Gov.br. A estima-
tiva do ministério é que 
os serviços estejam dis-
poníveis na plataforma 
na próxima quarta-feira 
(31). Todos os cidadãos 
poderão ter login e se-
nha únicos para acessar 
qualquer serviço do go-

verno federal por este 
portal, que será único 
para qualquer área da 
administração pública.

A iniciativa “se en-
quadra em um projeto 
maior que é um projeto 
do governo federal in-
teiro, do governo digi-
tal”, assinalou o secre-
tário-executivo do MEC, 
Antônio Paulo Vogel. 

“Em relação ao Enem, 
o próximo período de ins-
crição é no ano que vem. 
Nas inscrições do ano que 
vem já vamos implemen-
tar o login único”, assina-
lou o secretário. Outras 
plataformas que já são 
digitalizadas e disponí-
veis no site do Ministério 
da Educação, como Sisu e 
o Prouni, serão acessadas 

de forma única.
Vogel fez questão de 

assinalar que Transforma-
ção Digital lançada pelo 
MEC nada tem a ver com 
a intenção do ministério 
de aplicar o Enem por 
meio digital. “Importante 
não confundir esse plano 
que estamos divulgando 
hoje com o que divulga-
mos dias atrás sobre o 
Enem digital.

Conforme nota do Mi-
nistério da Educação, “a 
iniciativa segue o dispos-
to em cinco decretos. O 
decreto 8.936, de 2016, 
que trata da Plataforma 
Cidadania Digital; o 8.638, 
de 2016, sobre Estratégia 
de Governança Digital; o 
9.723, de 2019, e o 9.094, 
de 2017, que tratam de 
simplificação de serviços 
e uso do CPF como chave 
única para identificação 
do cidadão; e, por fim, o 
decreto 9.756, de 2019, 
que dispõe sobre a unifi-
cação dos canais digitais 
do 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 
compromisso, 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. Consultora 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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Jogos pan-americanos 

Brasil é ouro na canoagem velocidade 
e no triatlo revezamento misto

nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima, 
quando o parceiro 

Erlon Souza sofreu um mal 
súbito durante a disputa 
de duplas (C2 1000). O me-
dalhista olímpico pegou a 
dianteira nos primeiros 
500m na prova C1 10000. 
Na reta final, o o combate 
foi remada a remada con-
tra o cubano Fernando Jor-
ge, vice-campeão mundial 
na categoria. O brasileiro 
levou a melhor: completou 
em primeiro lugar o per-
curso em 3m47s631.

Em segundo lugar, com 
a prata, ficou o cubano, com 
o tempo de 3m48s57; e em 
terceiro, o canadense Drew 
Hodges,que levou o bronze, 
com 3m58s454. As provas 
de canoagem estão sendo 

realizadas na Laguna de 
Meio Mundo, no Parque Na-
tura de Albufera, a 180 qui-
lômetros da capital, Lima. 

Foi a quarta medalha 
de Isaquias Queiroz em 
Jogos Pan-Americanos, e 
a única no Pan de Lima. A 
outra chance de o baiano 
subir ao pódio era na pro-
va de duplas C2 1000, no 
sábado, junto com Erlon 
que passou mal. Na Rio 
2016 Isaquias Queiroz 
conquistou duas pratas e 
um bronze para o Brasil. 

Mais cedo, outro canoís-
ta brasileiro, Vagner Souta 
ganhou o bronze, na pro-
va K1 1000, com o tempo 
de 3m35s960. Souta lutou 
muito com o canaden-
se Marshall Hughes, pela 
segunda colocação, mas 

não deu: Hughes chegou 
53 centésimos de segun-
do antes do brasileiro: 
completou o percurso 
em 3m35s907 e fatu-
rou a prata. O vencedor 
da prova foi o argentino 
Augustin Vernice com o 
tempo de 3m31s995.

Triatlo
A equipe brasileira for-

mada por Luisa Baptista, 
Vittoria Lopes, Manoel 
Messias e Kauê Willy su-
biu ao lugar mais alto do 
pódio na manhã desta se-
gunda-feira (29), ao ven-
cer o revezamento misto, 
a última da modalidade 
nos Pan-Americano.

O Brasil começou bem 
a prova: Luísa abriu a com-
petição dos 300 metros de 

natação e foi a primeira a 
sair do mar. Depois percor-
reu 6,6 quilômetros de bi-
cicleta e 1,5 6,6 quilôme-
tro de corrida, terminando 
na primeira colocação. Em 
seguida, Kawê Willy caiu 
para a vice-liderança, ao 
ser ultrapassado na pro-
va de natação. Na terceira 
prova, Vittória Lopes reto-
mou a liderança: alcançou 
a líder canadense e a ultra-
passou no volta única de 
ciclismo. Manoel Messias 
manteve-se à frente até 
cruzar a linha de chegada 
em primerio lugar.

Foi a quarta medalha 
do triatlo brasileiro: Luí-
sa Baptista já havia con-
quistado o ouro no indi-
vidual feminino, e Vittória 
Lopes ficou com a prata. 
No masculino. Manoel 
Messias também já havia 
faturado a prata no indi-
vidual masculino.

Domingo
Na noite de domingo 

(28), o lutador paraibano 
Edival Marques, o Neti-
nho, de 21 anos, conquis-
tou o ouro no taekwondo, 
na categoria 68Kg, depois 
de uma final emocionan-
te contra o dominicano 
Bernardo Pie.

Netinho teve dificulda-
des para superar o domini-
cano, mas conseguiu reagir 
no último round e virou o 
placar a seu favor disparan-
do um chute na cabeça do 
adversário. Vitória do bra-
sileiro por 17 a 14, que lhe 
garantiu mais 40 pontos 
no ranking mundial. A pra-
ta ficou com o chileno Fer-
nando Aguierre e o bronze, 
com o canadense Nkogho. A 
medalha de ouro conquis-
tada por Netinho pôs fim 
a um jejum de 12 anos do 
Brasil na categoria dos 
68Kg, no taekwondo.

o baiano Isaquias Queiroz superou a 
difícil estreia no último sábado (27)
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