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n O governador Ronaldo Caiado 
pode se inclinar pela ideia de apoiar 
o ex-senador Wilder Morais como 
vice na chapa da reeleição de Iris Re-
zende, que, sondado, respondeu que 
ainda é cedo para uma definição. 

n Um jornal noticiou que a construção 
da nova sede da Assembleia, no Park 
Lozandes, está a todo vapor, com 200 
trabalhadores. Não é verdade. A obra, 
de fato, não está parada, mas caminha 
muito, mas muito devagar.

n Duas ex-primeiras damas pode-
rão disputar a prefeitura de Senador 
Canedo: Izaura Cardoso, consorte do 
senador Vanderlan Cardoso, e Eliete 
Gonçalves, casada com o ex-prefei-
to e ex-deputado Misael Oliveira.

n Diz-se que o governador Ronaldo 
Caiado, que faz 70 anos em setembro 
próximo, tem uma finalidade para 
a sua basta cabeleira: disfarçar um 
aparelho miniaturizado de ouvido. Ele 
nunca admitiu qualquer surdez.

n Amigos próximos não apostam 
em uma candidatura do ex-gover-
nador Marconi Perillo no ano que 
vem, muito menos a prefeito de 
Anápolis. Ele vai mesmo é disputar 
uma vaga de deputado federal em 
2022, asseguram. 

n O tempo passa, o tempo voa, mas 
o governador Ronaldo Caiado con-
tinua empurrando com a barriga a 
resposta ao presidente da Assem-
bleia Lissauer Vieira sobre o paga-
mento total do duodécimo devido 
ao Poder Legislativo. 

n A indicação de um deputado com 
nome de jogo de baralho como vice-lí-
der na Assembleia na verdade piorou 
a articulação parlamentar do gover-
no. Zé Carapô é inexperiente e pouco 
afeito a política de bastidores.

n Fiasco: o “escândalo” dos fantasmas 
na Educação, denunciado pela secretá-
ria Fátima Gavioli, começou com 800 
envolvidos, caiu para 300, depois 150 e 
finalmente apenas 4 funcionários rece-
bendo sem trabalhar.  

n Há notícias de uma silenciosa insa-
tisfação do vice-governador Lincoln 
Tejota com o seu completo alijamento 
das decisões do Palácio das Esmeral-
das. Ninguém nunca foi tão decorati-
vo no cargo quanto ele. 

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

O prefeito de Trindade e presidente estadual do PSDB Jânio Darrot está convencido 
de que pode ser o próximo governador de Goiás, acreditando que estará posicio-
nado como o melhor candidato da oposição em condições de se beneficiar de um 
possível insucesso ou desempenho medíocre da atual gestão caiadista. Ele, de fato, 
tem um bom currículo: 1) na vida privada, desenvolveu uma carreira de empresário 
eficiente e otimamente bem sucedido, no setor de confecções e de engorda de bo-
vinos – áreas em que é o maior do Estado e 2) como administrador público, embora 
circunscrito a uma cidade que nem é de tamanho médio, mostrou um desempenho 
financeiramente responsável e operacionalmente dinâmico. Sem falar que, em qua-
se 8 anos como gestor municipal, nunca enfrentou qualquer questionamento do 
Ministério Público. Jânio Darrot pode ser um nome de renovação para a sucessão es-
tadual e talvez a solução perfeita para trazer o PSDB de volta – se isso for possível. 

ENEl tEM SEGURaNÇa JURíDica paRa GaRaNtiR a SUa coNcESSÃo
A Enel, que contratou a peso de ouro o escritório de advocacia do presidente estadual da OAB Lúcio Flávio Paiva, parece não se incomodar com as ameaças 
do governador Ronaldo Caiado, que gasta tempo em Brasília atrás de uma medida radical – a cassação da concessão da empresa para explorar a distribuição 
de energia elétrica em Goiás. Juridicamente, essa tranquilidade se apoia em relatórios, chancelados pela Aneel, mostrando a realização dos compromissos 
assumidos, como, por exemplo, a meta de investimentos de mais ou menos R$ 700 milhões por ano ou o cumprimento do plano emergencial definido 
conjuntamente com o governo federal (com prazo até agosto do ano que vem e em dia até o momento). A Enel, embora não se manifeste publicamente, 
atendendo aos requisitos d discrição impostos pelo seu regime de governança como companhia listada nas maiores bolsas de valores do mundo, escora-se 
na convicção de que recebeu a Celg em muito mau estado e que seria impossível elevar os padrões de seus serviços em apenas dois anos. 

policlíNicaS pRoMEtiDaS poR caiaDo No iNtERioR aGoRa SERÃo 17
Das 9 policlínicas previstas inicialmente como a principal meta da sua gestão na Saúde, o governador Ronaldo Caiado já evoluiu para 17, espalhadas 
pelo interior e agora com previsão de se caracterizarem como pequenos hospitais. Todas contarão com pelo menos 12 especialidades médicas e mul-
tiprofissionais, além da oferta de processos laboratoriais e de imagem, com o objetivo de facilitar a vida de quem mora longe e atualmente percorre 
até 500 quilômetros até Goiânia para realizar consultas e exames. Se houver dinheiro, as policlínicas serão também equipadas com tratamentos es-
pecíficos, como a prevenção ao câncer e hemodiálise, além de outros procedimentos de alguma complexidade. Posse vai receber a primeira unidade, 
instalada em um prédio já pronto de uma antiga UPA, possivelmente ainda neste ano, a título de testar o modelo. 

pSDB NacioNal iNStala coMiSSÃo DE Ética paRa aValiaR oS ENRolaDoS
O PSDB nacional instala em no máximo 10 dias a primeira comissão de ética da sua história, com o objetivo inicial de apreciar os casos do ex-presi-
denciável Aécio Neves e em seguida dos ex-governadores Marconi Perillo e Beto Richa (Paraná), que respondem a processos por improbidade na 
Justiça – os dois últimos tendo chegado até mesmo a ser presos. Por pressão do diretório paulista, o partido vai analisar a hipótese de desligamento 
dos três, com um risco muito grande de que, no final das contas, eles venham a ser alvo de uma suspensão até que consigam se desvencilhar das 
acusações. Na prática, seria o mesmo que uma expulsão: como a tramitação forense no Brasil é a mais lenta possível, eles aguardariam, anos até que 
fossem inocentados ou condenados em instância final. A definição sobre Aécio Neves indicará o futuro de Marconi e Richa.

aSSEMBlEia, coMo poDER, toRNoU-SE MaioR QUE liSSaUER ViEiRa
O crescimento da Assembleia como Poder autônomo e independente face ao Executivo, neste ano, é inédito na his-
tória de Goiás – em que pesem as hesitações do presidente Lissauer Vieira, que às vezes demonstra ter certo receio de 
seguir, digamos assim, por mares nunca dantes navegados. O exemplo da Câmara Federal, com Rodrigo Maia na pre-
sidência, está aí e comprova que não há mais espaço para Legislativo agachado e dobrado a presidente ou governador. 
E quase que como um reflexo automático, o exemplo parece repercutir em Goiás – apesar da fraqueza intelectual e 
política da Legislatura e da maioria dos deputados estaduais, inclusive Lissauer Vieira, pelo menos por enquanto. 

cNHS GRatUitaS: RENÚNcia FiScal QUE poDE oRiGiNaR pRocESSo poR iMpRoBiDaDE
A Lei de Responsabilidade Fiscal é clara: governante que assinar atos que impliquem em renúncia de receita, sem apontar fontes para cobrir o 
rombo na arrecadação, está incurso em crime de responsabilidade. Foi o caso do ex-governador Marconi Perillo, que está sendo processado 
pelo Ministério Público Estadual por encaminhar à Assembleia e depois sancionar lei sem avaliação de impacto orçamentário e financeiro 
isentando do IPVA os veículos usados pelas autoescolas para ministrar aulas a novos condutores. No mesmo caminho vai o governador Ro-
naldo Caiado. Ele anunciou um programa que vai liberar, anualmente, oito mil carteiras de motoristas sem o pagamento de qualquer taxa. E 
taxa, como se sabe, é tributo. A LRF é contundente: se o Estado abrir mão de qualquer item da sua arrecadação tributária, de alguma maneira 
o buraco tem que ser coberto por recursos também tributários, venham de onde vier. O programa de CNHs de Caiado, anunciado há um mês, 
não citou nenhuma providência para recuperar, onde quer que seja, os mais R$ 11 milhões que desaparecerão no ar com a gratuidade.

MoSca aZUl pica JÂNio DaRRot, QUE aGoRa SÓ pENSa 
EM SE caNDiDataR a GoVERNaDoR Na ElEiÇÃo DE 2022

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão



3segunda-feira, 12 DE AGOSTO DE 2019 política

Goiânia 

Força Tarefa da Prefeitura leva 
obras e serviços à Vila Finsocial

o Prefeito Iris Rezen-
de abriu no último 
final de semana a 

14ª edição da Frente de 
Serviço no Finsocial, Re-
gião Noroeste da capital. 
Os serviços se concentram 
na Escola Municipal Joel 
Marcelino. O local atende 
702 alunos na Educação 
Infantil, Ensino Funda-
mental (Ciclos I e II) e EJA.

Após o hasteamento 
das bandeiras, o Coral Vo-
zes em Canto da Escola 
Municipal Sebastião Aran-
tes se apresentou às pes-
soas que foram em busca 
de atendimento. 

Na saúde é possível 
vacinar, aferir glicemia e 
pressão arterial. A Comurg 
também conta com uma 
sala para agendamento de 
poda de grama, árvore e 
retirada de entulho. 

O Atende Fácil tam-
bém marcou presença 
com abertura de empre-
sas, abertura e alteração 

de Micro Empreendedor 
Individual (MEI), acesso 
ao Portal do Contribuin-
te, aprovação de Projetos, 
Alvará Fácil, habitação, 
Cartão de Estacionamen-
to do Idoso e PNE, dentre 
outros serviços. 

O Sine também esteve 
presente com oferta de 
vagas. A Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade (SMT) 
trouxe seus serviços de 
consulta e o Setransp in-
forma sobre os cartões, 
cadastro do idoso e agen-
da perícia para deficiente 
e demais serviços. 

A Companhia de Urba-
nização (Comurg) reali-
zou trabalhos de limpeza 
urbana e paisagismo, com 
varrição de vias, capi-
na, limpeza de córregos 
e mananciais, poda de 
árvores, sinalização de 
trânsito, remoção, revita-
lização de praças, roça-
gem e reforma de equipa-

mentos públicos. E SMT 
revitalizou a sinalização. 

Para a moradora Elil-
de Lemes a Iniciativa da 
Prefeitura aproxima a ad-
ministração da população. 
“Nosso bairros estão mais 
limpos, as escolas refor-
madas e ainda temos be-
nefícios aqui na escola da 
minha filha”, comemora. 

Escritura
O Programa Primeira 

Escritura regularizou mais 
53 registros de imóveis no 
Finsocial. A atual gestão 

pretende regularizar cerca 
de 8 mil imoveis ate o fim 
da gestão, todas com escri-
turas registradas em cartó-
rio, gratuitamente. 

O prefeito Iris Rezende 
ressalta que acompanha 
a comunidade do finso-
cial desde 1981, quando 
várias famílias ocuparam 
uma area na capital e, em 
pleno período ditatorial, 
com toda briga, foram 
transferidos para onde 
hoje esta a Vila Finsocial. 

“Quando governador 
estive no local e atendi os 

pedidos dos moradores de 
infraestrutura e lazer. Eu 
tenho o Finsocial no meu 
coração, porque acompa-
nhei passo a passo sua 
construção e crescimento. 
Sao familias lutadoras e 
que merecem todo nosso 
respeito’, destaca.

Obras 
Logo após a abertura 

oficial, o prefeito seguiu 
em comitiva em visita às 
obras na região. O Cais Fin-
social e o CMEI Finsocial I 
foram reformados pela 

atual gestão. 
Outra unidade visita-

da foi o Cmei Finsocial 
I, que atende 108 edu-
candos de 1 a 5 anos. 
Logo após, Iris anunciou 
asfalto em quatro ruas 
que faltam no Morada 
do Sol. Ruas MS 14, 11, 
12 e 13 serão asfaltados 
nos próximos meses. 

 “Asfaltei todas as ruas 
aqui do setor, mas na épo-
ca essas ruas não eram 
habitadas. Mas iremos fa-
zer ainda neste período de 
seca”, garante.

14ª edição da Frente de Serviço na 
região Noroeste se destaca pela 
entrega de novas escrituras, serviços 
administrativos e zeladoria
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Medidas administrativas adotadas por Lissauer 
devem acelerar obras de construção da nova sede
Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás, o deputado Lissauer 
Vieira (PSB) determinou 
que fossem adotadas me-
didas administrativas para 
acelerar o andamento das 
obras da futura sede do 
Parlamento Goiano. A 
ideia é adiantar ao máxi-
mo a finalização da estru-
tura de concreto armado 
do novo prédio, além de 
iniciar as instalações pa-
ralelas, especialmente as 
partes elétrica, hidráulica 
e de prevenção e comba-
te a incêndio.

Nos últimos meses, 
houve considerável avan-
ço da estrutura de lajes 
dos pavimentos do edifí-
cio, localizado no Park Lo-

zandes, em Goiânia.  Com 
a decisão de Lissauer 
Vieira, medidas adminis-
trativas foram tomadas 
para tornar mais célere o 
andamento das obras. 

Lissauer Vieira havia as-
sinado a ordem de serviço 
para a retomada das obras 
no dia 14 de fevereiro. Na 
ocasião, o documento foi 
assinado pelo presidente 
e pela diretora da empre-
sa vencedora do processo 
licitatório, Jota Ele Cons-
truções Civis, Renata Félix. 
Também subscreveram o 
contrato o segundo-vice-
-presidente, deputado Ra-
fael Gouveia (DC), o secre-
tário de Controle de Obras 
de Engenharia da Casa, 
Rodrigo Silva Santos, e o 

presidente do Sindisleg, 
Euclides Franco.

Segundo o engenhei-
ro responsável pela obra, 
Rodrigo Silva Santos, 
mais de 200 trabalhado-
res da construção civil 
foram contratados, o que 
deve dar mais agilidade 
e, desta forma, diminuir 
o prazo de entrega. Ini-
cialmente, a previsão era 
que o novo prédio fosse 
entregue em 40 meses. 
Após esforços da presi-
dência da Alego, diretoria 
e a construtora, o prazo 
foi reduzido para 32 me-
ses. No entanto, a expec-
tativa é que esse período 
seja reduzido ainda mais.

“Chegamos ao sexto 
mês de intensa atividade, 

com mais de 200 trabalha-
dores no local. A previsão 
é de contratação de mais 
profissionais. Além disso, 
a equipe tem trabalhado 
para estudos de viabilida-
de técnica e projetos de 
redução do prazo previsto”, 
afirma Rodrigo.

Corte de gastos
No início da semana, o 

presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lis-
sauer Vieira (PSB), des-
tacou a expectativa de 
economizar R$ 9 milhões 
este ano com as medidas 
de contenção de gastos 
no Parlamento goiano, 
entre elas, a criação do 
terceiro turno e a revisão 
dos contratos de presta-

ção de serviços, como o 
aluguel de veículos. 

Com a adoção do ter-
ceiro turno, a Alego deve 
economizar aproximada-
mente R$ 750 mil men-
sais, uma vez que, com a 
medida, não está sendo 
mais necessário realizar 
o pagamento de horas 
extras para os servidores 
que participam de ses-
sões ou atividade legis-
lativas promovidas pela 
Casa após às 18 horas. 

De acordo com o presi-
dente Lissauer, as sessões 
solenes de homenagens 
ou entregas de medalhas, 
por exemplo, tinham um 
alto custo para o Parla-
mento, porque todos os 
servidores responsáveis 

por trabalhar nessas ce-
rimônias recebiam horas 
extras. “Agora, são os dire-
tores e chefes de depar-
tamento que organizam 
quem vai trabalhar em 
cada turno. O terceiro tur-
no funciona das 16 horas 
às 22 horas, e sempre que 
tiver alguma atividade 
na Casa após às 18 ho-
ras, teremos servidores 
escalados para trabalhar 
sem gerar custos a mais 
para o Poder Legislati-
vo”, explicou. Segundo 
Lissauer, uma nova lici-
tação para locação de 
veículos já foi realizada 
e a perspectiva é de que 
a Assembleia economize 
cerca de R$ 250 mil com 
o novo convênio.
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segurança 

Guarda Municipal de Senador Canedo 
completa 29 anos de trabalho 

c om 29 anos de 
história, a Guar-
da Civil Municipal 

de Senador Canedo 
carrega em sua traje-
tória inúmeras vitórias 
e conquistas. Composta 
por 134 guardas, dividi-
dos entre corpo admi-
nistrativo e ostensivo, a 
GCM é responsável pela 
segurança dos patrimô-
nios municipais e  tam-
bém da população, tra-
balhando no combate à 
violência. Em sua traje-
tória vários investimen-
tos foram alcançados, e 
hoje a Corporação tem 
grande estrutura, com 
rede de monitoramen-
to, rádios comunicado-
res, Sistema Integrado 
de Investigação e por-
te de armas. 

Evolução 
Criada a partir do ar-

tigo 107, da Lei Orgâni-
ca Municipal, durante o 
processo de emancipação 
de Senador Canedo, os 
primeiros guardas a atu-
arem no município foram 
cedidos pela Guarda Civil 
Metropolitana de Goiâ-

nia, ainda quando Sena-
dor Canedo era um dis-
trito. Um dos pioneiros da 
GCM, o ex -comandante 
Wair Silva, figura impor-
tante para os avanços da 
Guarda no município afir-
ma seu orgulho pela ins-
tituição. “Quando cheguei 
em Senador Canedo não 

tínhamos nem carro para 
patrulhar pela cidade, 
com muita determinação 
conseguimos criar uma 
instituição forte e que 
é indispensável para a 
segurança da cidade. Me 
orgulho muito em ter 
feito parte desse órgão 
que hoje é tão grande e 
eficiente”.

Oficialmente, a Guarda 
Civil Municipal foi insti-
tuída em 9 de agosto de 
1990, após a emancipação 
do município, a partir da 
Lei Municipal 092/1990. 
Além de proclamar a cria-
ção da instituição, a norma 
garante estrutura para o 
trabalho, divisão de tarefas 
e estabelece os princípios 
“Servir e Proteger”, que são 
a base para o serviço pres-
tado. “A partir da institui-
ção da Guarda foi possível 
melhorar cada vez mais 
qualidade para a rotina do 
servidor, dividir o trabalho 
e ainda por cima garantir 
serviço digno aos servido-
res”, afirma Wair Silva.  

Ao longo dos anos hou-
ve a necessidade de me-
lhorar o trabalho e a qua-
lificação dos servidores. 

Atualmente a Secretaria 
Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Ur-
bana é responsável por 
especializar todo o corpo 
da Guarda, com cursos de 
formação, treinamento de 
tiro, das Bases Integra-
das de Segurança e pela 
qualificação do serviço. 
O atual comandante da 
Guarda, Francisco Chagas, 
expõe sua alegria em fa-
zer parte da tropa. “Este 
ano completo 28 anos de 
Guarda, me orgulho mui-
to em participar de uma 
instituição séria, que evi-
ta conflitos e que vive in-
tensamente pela qualida-
de de vida da população. 
Tenho imensa gratidão 
por tudo que consegui-
mos juntos em prol do 
município”, declara. 

Serviço integrado 
Para aproximar cada 

vez mais a corporação da 
população, novas Bases 
Integradas de Seguran-
ça serão inauguradas em 
todo o município, que 
além de facilitar o patru-
lhamento, serão respon-
sáveis pela eficiência da 

segurança, descentrali-
zando o patrulhamento. 
A partir das bases, serão 
criadas as Redes de Apoio 
à Segurança (RAS) que 
farão a integração entre 
guardas e cidadãos, que 
poderão fazer denúncias 
e solicitações pelo celu-
lar, otimizando o trabalho. 

A Guarda Civil Mu-
nicipal também é res-
ponsável por diversos 
programas educativos, 
desenvolvidos nas es-
colas municipais, como 
o “Pipa sem Cerol”, que 
conscientiza crianças so-
bre os riscos da utilização 
do cerol e linha chilena 
durante a brincadeira de 
empinar pipas, e o “Uni-
dos em prol da paz” que 
leva às crianças noções 
sobre a importância da 
paz e da diminuição da 
cultura de violência. Ou-
tras ações também são 
realizadas juntamente 
com o Batalhão Escolar 
e o Proerd da Polícia 
Militar de Goiás, que 
trabalha nas escolas 
temas como bullying, 
violência e drogas du-
rante todo o ano letivo.

Composta por 
134 guardas, 
divididos 
entre corpo 
administrativo e 
ostensivo, a GCM 
é responsável 
pela segurança 
dos patrimônios 
municipais 
e  também da 
população
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

  A HBO anunciou no Twitter 
que agora os assinantes de seu streaming, 
a HBO GO, podem baixar filmes e séries 
na plataforma para assistirem em modo 
offline. Ou seja, não é preciso estar 
conectado à internet, basta fazer o 
download.

  O Globo Repórter, uma das principais atrações 
semanais da grade de programação da Rede 
Globo, vai passar por mudanças e Sandra 
Annenberg vai apresentar ao lado de Glória Maria.

  Ed Sheeran lançou mais um clipe e desta 
vez, a faixa escolhida foi “Nothing On You” 

— que conta com a participação do argentino 
Paulo Londra e Dave. 

  Ludmilla liberou o clipe de “Flash”, sua 
mais recente música de trabalho. Dirigida 
pelo brasileiro Giovanni Bianco, um dos 
queridinhos de Madonna e Anitta. 

iMPRoVÁVEl
O grupo Barbixas apresenta seu 

famoso espetáculo Improvável nos 
dias 30 e 31 de agosto, e dia 1º de 

setembro aqui no estado de Goiás. 
A primeira apresentação será no 

município de Anápolis, sexta-feira 
(30/08), às 20h, no teatro São 

Francisco. Já no segundo e terceiro dia 
o espetáculo será na Capital, sábado 

(31/08), às 19h, e no domingo (01/09), 
às 18h, no Teatro da Puc Campus 5. 

Com produção local do Cultura do Riso 
os ingressos estão a venda a partir de 

30 reais.

MoDa
Já estão abertas as inscrições para a 
1ª edição do VDM Day, evento que 

ocorrerá no próximo dia 20 de agosto, 
no Estação da Moda Shopping, 

região central de Goiânia, e que irá 
oferecer um dia inteiro de workshops 

ministrados por especialistas em 
design, produção, distribuição e 

divulgação de moda.  Aberta a 
estudantes, profissionais ou amantes 

do mundo fashion, a programação 
será totalmente gratuita, ocorrerá 

das 9h às 21h e as inscrições irão até 
quando houver vagas nos workshops, 

podendo ser feitas no Blog Viva de 
Moda ou em suas redes sociais.

aTEliÊ DE cosTURa
Comprou uma calça nova, mas sentiu 

que a peça precisa de um pequeno 
ajuste? Quer consertar aquele seu 

vestido preferido? Faltou botões 
no terno ou na camisa? Essas e 
outras situações chatas podem 

ser facilmentes resolvidas no novo 
serviço oferecido o Estação da Moda 
Shopping, que fica no Setor Central. 
Já está em funcionamento no setor 

verde, rua D-05 do centro de compras 
o Mary Ateliê, um Studio de costura 

que faz ajustes de roupas femininas e 
masculinas em 20 minutos.

MMF 2019
A marca atacadista de jeans Patrícia 

Guimarães é uma das confirmadas 
para o primeiro dia de desfile,no 

dia 14 de agosto, do MMF – Mega 
Moda Fashion 2019, realizado pelos 
shoppings atacadistas Mega Moda 
Shopping, Mega Moda Park e Mini 

Moda. Neste ano, as peças serão 
desfiladas por Juju Salimeni.

3x4

1

Sunset Zen - Os jornalistas Matheus Ribeiro e Handerson Pancieri, com o empresário Cadu Fedato na Sunset Zen de 
comemoração de 10 anos do Mandarin SPA Urbano.

Lançamento - As corretoras Aline Rossi e Milene Pantano e o 
gerente EBM Class Maurício D’Angelo no lançamento da nova 
Campanha realizada na EBM Desenvolvimento Imobiliário.

2 3

4

Mandarin SPA - O produtor de eventos Romulo Diogo, foi o 
responsável pela organização e proporcionou aos convidados uma 
experiência sensorial de curtir o pôr do sol em um formato mais “zen”.
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Reinauguração - Os empresários Luciana Godoy e 
Ricardo Dios reinauguram, hoje, dia 12 de agosto, o Spa 
Deia & Renata em Goiânia. 
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Varejo
A Aktie Now, empresa de transformação do 
atendimento ao cliente, em parceria com a 
Zendesk, diminuiu, em apenas 60 dias, o tem-
po de espera no atendimento de seus clientes 
em 67%. O projeto começou a ser implanta-
do no ano passado para uma das datas mais 
importantes do varejo: a Black Friday. Com a 
implantação dos serviços Zendesk a empresa 
já registrou melhora em diversos setores do 
atendimento: a ilha de ativos foi reduzida em 
81%, o tempo de treinamento dos funcioná-
rios diminuiu em 62%, e, um dos pontos mais 
importantes: o cliente teve uma redução de 
67% no tempo de espera para ser atendido 
nos canais digitais. 

educação
A Associação Brasileira do Franchising revelou 
que o segmento de educação apresentou o 
segundo melhor crescimento no faturamento 
no 2º trimestre de 2019. Com um aumento de 
8,7%, o número revela o aumento do índice 
de confiança do consumidor nesse período, 
que se sente mais confortável para fazer in-
vestimentos a longo prazo, como os serviços 
educacionais. Ainda na coletiva, o presidente 
da ABF, André Friedheim, frisou o surgimento 
de escolas bilíngues e internacionais no fran-
chising, que trouxeram know how e experti-
se para o mercado. 

educação 2
A The Kids Club, franquia de ensino de inglês 
para crianças a partir dos 18 meses, comemo-
ra 25 anos no Brasil com um novo plano de 
expansão para cidades do interior. Esse mo-
delo de negócios tem se tornado uma forte 
tendência, segundo um levantamento da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
que divulgou um crescimento de 7% com re-
lação ao ano passado. O aporte inicial menor 
impulsiona o processo de expansão, motivo 
pelo qual cidades de Goiás, como Cristalina, 
Jaraguá e Goianira estão na mira da rede. A 
rede cresceu 15% no passado e, para 2019, 
a expectativa é manter o mesmo ritmo. O 
investimento inicial da rede é de R$ 23.500, 
com faturamento a partir de R$ 10 mil e re-
torno de 18 a 24 meses. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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tecnologia

Profissões ligadas à tecnologia serão 
mais promissoras, mostra Senai
levantamento feito 

pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem 

Industrial (Senai) mostra 
que as profissões ligadas 
à tecnologia estarão entre 
as mais promissoras, pelo 
menos nos próximos cinco 
anos. No período, ocupa-
ções que têm a tecnologia 
como base não só motiva-
rão a abertura de novos 
postos de trabalho como 
exigirão a requalificação 
de parte da mão de obra 
hoje disponível.

Realizado para subsi-
diar a oferta de cursos da 
instituição, o Mapa do Tra-
balho Industrial indica que, 
até 2023, o Brasil terá de 
qualificar 10,5 milhões de 
trabalhadores em ocupa-
ções industriais para fazer 
frente às mudanças tecno-

lógicas e à automação dos 
processos de produção.

Segundo o Senai, a de-
manda por profissionais 
qualificados dos níveis 
superior e técnico deve-
rá criar vagas de trabalho 
para trabalhadores quali-
ficados a exercer funções 
pouco lembradas há al-
gum tempo. É o caso de 
ocupações como condu-
tores de processos robo-
tizados, cujo número de 
vagas a entidade calcu-
la que aumentará 22% 
- contra um crescimento 
médio projetado para 
outras ocupações indus-
triais da ordem de 8,5% 
no mesmo período.

Além dos condutores 
de processos robotiza-
dos, as maiores taxas de 
crescimento do nível de 

ocupação deverão ocor-
rer entre pesquisadores 
de engenharia e tecnolo-
gia (aumento de 17,9%); 
engenheiros de controle 
e automação, engenhei-
ros mecatrônicos e afins 
(14,2%); diretores de servi-
ços de informática (13,8%) 
e operadores de máquinas 
de usinagem CNC (13,6%).

Divulgado hoje (12), o 
Mapa do Trabalho 2019-
2023 mostra que, entre 
as áreas que mais vão de-
mandar formação profis-
sional estão a metalme-
cânica (1,6 milhão vagas), 
construção (1,3 milhão), 
logística e transporte (1,2 
milhão), alimentícia (754 
mil), informática (528 
mil), eletroeletrônica 
(405 mil), energia e tele-
comunicações (359 mil).

O topo do ranking por 
área, no entanto, deverá 
ser liderado pelas cha-
madas ocupações trans-
versais, compreendidas 
como aquelas cujos pro-
fissionais estão aptos a 
trabalhar em qualquer 
segmento, como pes-
quisadores e desenvol-
vimento, técnicos de 
controle da produção e 
desenhistas industriais. 
Neste segmento, o Se-
nai estima a criação de 
1,7 milhão de vagas nos 
próximos cinco anos. Téc-
nicos de controle de pro-
dução; de planejamento 
e controle de produção; 
em eletrônica; eletricida-
de e eletrotécnica e em 
operação e monitoração 
de computadores estão 
entre as 20 ocupações 

transversais que mais 
exigirão formação entre 
2019 e 2023.

A demanda por quali-
ficação prevista inclui o 
aperfeiçoamento de tra-
balhadores que já estão 
empregados e, em parcela 
menor (22%), aqueles que 
precisam de capacitação 
para ingressar no mercado 
de trabalho. Essa formação 
inicial inclui a reposição 
em vagas já existentes e 
que se tornam disponíveis 
devido à aposentadoria, 
entre outras razões.

O Mapa ainda indica que 
os profissionais com for-
mação técnica terão mais 
oportunidades na área de 
logística e transporte, que 
exigirá a capacitação de 
495.161 trabalhadores. A 
metalmecânica precisará 

qualificar 217.703 pessoas. 
De acordo com especialis-
tas responsáveis pela ela-
boração do estudo, a área 
de logística destaca-se, 
entre outros fatores, pela 
necessidade de aumentar 
a produtividade por meio 
da melhoria dos proces-
sos logísticos.

O Mapa do Trabalho 
Industrial é elaborado 
a partir de cenários so-
bre o comportamento da 
economia brasileira e dos 
seus setores, projetando 
o impacto sobre o merca-
do de trabalho e estiman-
do a demanda por forma-
ção profissional com base 
industrial (formação ini-
cial e continuada), e serve 
como parâmetro para o 
planejamento da oferta 
de cursos do Senai.

Segundo levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Goiás deve colher 22,9 milhões de toneladas de grãos na safra 2018/2019, 
número 7,5% superior à safra anterior, quando foi registrado o volume de 21,3 
milhões de toneladas. A soja e o milho são responsáveis por 93% da produção 
atual de grãos, com 49,3% e 43,7%, respectivamente. O levantamento prevê sa-
fra recorde de produção nacional, chegando a 241,3 milhões de toneladas, o que 
representa um crescimento de 6% ou 13,7 milhões de toneladas se comparado à 
safra anterior. A área plantada está prevista em 63 milhões de hectares, com um 
aumento de 2% sobre o mesmo período. O milho segunda safra terá uma pro-
dução recorde de 73,1 milhões de toneladas, 35,6% a mais em relação à safra de 
2017/18. A colheita foi intensificada e agora estende-se a 84% da área plantada. 
A soja sofreu uma redução de 3,5% na produção e atingiu 115,1 milhões de tone-
ladas. As regiões Centro-Oeste e Sul representam mais de 78% dessa produção.

agriculturaagriculturaagricultura
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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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seleção brasileira

Brasil confirma melhor campanha 
em Jogos Pan-Americanos

Na edição 2019 dos 
Jogos Pan-Ameri-
canos, realizados 

de Lima, no Peru, a equi-
pe brasileira confirmou a 
melhor atuação do país 
em Jogos Pan-Americanos. 
O Time Brasil conquistou 
171 medalhas e garantiu o 
país no 2º lugar do quadro 
geral de medalhas, com 55 
de ouro, 45 de prata e 71 
de bronze.

A medalha de ouro 
de Guilherme Costa nos 
1.500m da natação, foi a 
marca para o país chegar a 
53 ouros em Lima e supe-
rar sua melhor campanha 
em Jogos Pan-Americanos 
na história, ocorrida no Rio 
2007, com 52 ouros.

Foram 19 dias de jogos 
Pan-Americanos. Nesse 
tempo, o Brasil mostrou 
dominância em algumas 
modalidades, surpreendeu 
em outras e também viu 
medalhas que pareciam 
quase certas escaparem. 
Superação e aprendizado 
caminham juntos em qual-
quer competição esporti-
va. Da frustração do ginas-
ta Arthur Zanetti, prata nas 
argolas, a ouros inéditos 
no badminton, boxe femi-
nino e taekwondo femini-
no, o Brasil escreveu sua 
história em Lima.

Favoritismo 
confirmado

Um desempenho his-
tórico não seria possível 
sem que os favoritos fi-
zessem o que se espera-
va deles. E muitos nomes 
considerados hegemôni-
cos confirmaram as pre-
visões e fizeram o hino 
nacional brasileiro tocar 
várias vezes em Lima.

Um deles foi Fernando 
Reis. Ele conquistou o tri 
pan-americano no levan-
tamento de peso com 
uma performance impe-
cável. Ele somou 420 qui-
los levantados, somando 
o arranco e o arremesso, 
e garantiu com folga a 
medalha de ouro. Muito 
superior aos seus adver-
sários, ele levantou 21 
quilos a mais que o se-

gundo colocado, o cuba-
no Luis Manuel Lauret, 
com 399 quilos.

O time de handebol fe-
minino também manteve 
seu posto de imbatível 
nas Américas. A vitória na 
final sobre a Argentina 
não veio fácil. As adversá-
rias foram mais eficientes 
e concentradas no pri-
meiro tempo, mas viram a 
seleção brasileira corrigir 
os erros na segunda me-
tade da partida e vencer 
por 30 a 21. Além de fatu-
rar o ouro e o hexacam-
peonato no handebol, as 
brasileiras asseguraram 
presença nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, em 2020.

Um dos principais no-
mes do Time Brasil na 
atualidade, o baiano Isa-
quias Queiroz venceu na 
prova de C1 10000. Essa 
foi a quarta medalha de 
Isaquias em jogos Pan-
-Americanos. Ele também 
participou da final da 
prova de duplas C2, mas 
seu parceiro, Erlon Sou-
za, passou mal e eles não 
completaram o percurso.

Um dos carros-chefe de 
medalhas, tanto em jogos 
Olímpicos como em jogos 
Pan-Americanos, o judô 
brasileiro brilhou mais 
uma vez. Mayra Aguiar e 
Rafaela Silva, medalhistas 
no Rio, em 2016, não tive-
ram grandes dificuldades 
para botar mais dois ouros 

na conta do Brasil.

Natação
Uma das modalidades 

mais generosas para o Bra-
sil nos jogos Pan-America-
nos, a natação voltou a bri-
lhar. Foram 30 medalhas, 
sendo dez ouros, nove pra-
tas e 11 bronzes. Dentre os 
triunfos, estão os ouros de 
Guilherme Costa nos 1.500 
metros, Etiene Medeiros 
nos 50 metros livre, Bruno 
Fratus também nos 50 me-
tros livre e do revezamen-
to masculino 4x200 livre, 
com Luiz Altamir, Fernan-
do Scheffer, João de Lucca 
e Breno Correia.

A natação brasileira 
também conquistou prata 
nos 4x100 medley mascu-
lino, com João Gomes Jr., 
Guilherme Guido, Vinícius 
Lanza e Marcelo Chierighi-
ni. “A gente conseguiu aju-
dar muito o Brasil no qua-
dro geral de medalhas. 
A gente vem cansado do 
mundial, em que foi bem 
forte e cansativo para 
todo o grupo. Chegamos 
aqui de coração aberto 
para lutar por um resulta-
do expressivo”, disse João 
ao site Rede do Esporte, 
do governo federal.

O quarteto feminino 
dos 4x100 medley tam-
bém subiu ao pódio, com 
Etiene Medeiros, Jhennifer 
Conceição, Giovanna Dia-
mante e Larissa Oliveira. 

Elas conquistaram o bron-
ze. “Nadar o revezamento é 
importante para a natação 
feminina. São as melhores 
de cada estilo, uma prova 
rápida, onde as america-
nas sempre ganham des-
taque e as canadenses 
também”, disse Etiene.

Francisco 
Barretto e a 
ginástica artística

Grande destaque da 
ginástica artística brasi-
leira nesse Pan, Francisco 
Barretto conquistou três 
medalhas de ouro nesta 
edição do Pan: Na barra 
fixa, no cavalo com alças 
e na equipe masculina. 
O triunfo de Barretto foi 
de grande ajuda para a 
ginástica brasileira. Foi a 
melhor campanha na mo-
dalidade na história do 
Pan, chegando a um total 
de 11 medalhas – quatro 
de ouro, quatro de prata e 
três de bronze nesta edi-
ção do evento.

Basquete feminino
Foi um desempenho 

histórico. A seleção femi-
nina de basquete resgatou 
uma performance digna 
dos anos dourados da mo-
dalidade no país, quando 
Magic Paula e Hortência 
comandavam as vitórias, 
e voltou a ganhar um Pan-
-Americano. Desde 1991, 

nos jogos de Havana, que 
isso não acontecia. As 
brasileiras derrotaram os 
Estados Unidos por 79 a 
73. Para chegar à final, a 
seleção passou por Cana-
dá, Paraguai, Porto Rico e 
Colômbia. Uma conquista 
incontestável e merecida.

Patinação artística
Pela primeira vez, a pa-

tinação artística feminina 
brasileira ganhou uma 
medalha de ouro nos Jo-
gos Pan-Americanos de 
Lima, no Peru. A autora da 
façanha foi a patinadora 
Bruna Wurts. Com apenas 
18 anos, ela subiu no de-
grau mais alto do pódio 
ao somar 103,17 pontos 
na apresentação.

Vela
Martine Grael e Kahe-

na Kunze ainda surfam na 
boa fase iniciada com o 
ouro olímpico, nos jogos 
do Rio de Janeiro, em 2016. 
Em Lima, a dupla brasilei-
ra faturou o primeiro ouro 
em jogos Pan-America-
nos na modalidade. As 
duas haviam conseguido 
a terceira colocação da 
regata da prova (Medal 
Race) e precisavam ape-
nas terminar essa etapa 
para conseguir o ouro.

Boxe feminino
Beatriz Ferreira con-

quistou a medalha de 

ouro ao vencer a argentina 
Dayana Sanchez na cate-
goria leve (57 kg-60 kg). 
Foi o primeiro ouro do 
Brasil no boxe feminino 
em jogos Pan-America-
nos. O ouro veio após uma 
luta na qual Beatriz foi 
superior nos três rounds, 
com todos os cinco juízes 
dando a vitória incontes-
tável para a brasileira.

Ouro inédito 
no Badminton

O melhor atleta brasi-
leiro de badminton colo-
cou de vez seu nome na 
história do esporte no 
Brasil. Ygor Coelho con-
quistou o primeiro ouro 
do país na modalidade ao 
vencer o canadense Brian 
Yang por 2 sets a 0.

A medalha de Ygor, no 
entanto, não foi a única 
do Brasil na modalidade. 
A equipe brasileira chegou 
ao total de cinco meda-
lhas nesta edição do Pan: 
o ouro do carioca e quatro 
bronzes nas duplas.

Ygor tem uma origem 
curiosa e bonita no bad-
minton. Ele começou no 
esporte ainda criança. Seu 
principal incentivador foi 
seu pai, Sebastião de Oli-
veira, que criou um projeto 
na comunidade da Chacri-
nha, no Rio de Janeiro, para 
educar e socializar crian-
ças por meio do esporte.

Brasil conquistou 
171 medalhas 
sendo 55 de ouro
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