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EM RESUMO

MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt

Rodney Miranda, secretário de Segurança, era afeito a trampolinagens
marqueteiras quando ocupou o mesmo cargo no Espírito Santo. Gostava,
por exemplo, de vestir farda de combate e participar de operações nas ruas.
n

(Mais informações: www.blogdojlb.com.br)

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE CAIADO ERROU NA MÃO
QUANTO A FOTO DE GRACINHA EM UM AVIÃO DE TRAFICANTES

n O presidente Jair Bolsonaro virá noFotos: Divulgação

É certo que a coluna Giro, de O Popular, provavelmente sem intenção de explorar qualquer mal entendido, expôs a primeira dana Gracinha Caiado ao
publicar uma foto em que ela aparece na escada de um jatinho apreendido
em uma operação da polícia para desbaratar uma quadrilha de traficantes
de drogas. Sem esclarecer o contexto, Giro deu a impressão de que poderia
se tratar de evento anterior, não deixando claro que ela estava em um encontro com a imprensa em que se apresentavam os resultados da ação das
autoridades de segurança contra a quadrilha. Mas a nota da Secretaria de
Comunicação, acusando O Popular de má fé e de agir contra a imagem do governo, foi de um desequilíbrio total. Não haveria nada demais em um pedido
de reconsideração dirigido à redação de O Popular, solicitando o fim do mal
entendido. Mas o caminho adotado foi o da truculência e expôs o governador
Ronaldo Caiado, que não se cansa de pagar pelos excessos da sua família no exercício do poder. Tem duas coisas faltando ao
Palácio das Esmeraldas: mais discrição com os parentes de Caiado, por um lado, e espírito de tolerância democrática, por outro.

PEC DE KÁTIA ABREU NÃO VAI DESVIAR UM CENTAVO DO FCO PARA O GOVERNO

O governador Ronaldo Caiado se animou com a PEC – Proposta de Emenda Constitucional apresentada pela senadora do Tocantins Kátia Abreu, teoricamente
abrindo aos Estados a possibilidade de abocanhar uma parte dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (este o FCO). Mas é pura
ilusão. Primeiro, porque uma PEC dessa envergadura, modificando disposições que afetam os negócios em mais de 10 Estados, jamais tramitaria a toque de caixa
e demandaria prazo para ser discutida e corretamente avaliada. Um período mínimo, dizem os especialistas, de dois anos ou mais. E segundo porque a proposta
diz respeito apenas a sobras anuais, ou seja, recursos não aplicados pelos três fundos – o que, no caso do FCO e menos ainda no de Goiás, não costuma acontecer.
Tudo o que é destinado é imediatamente contratado pelos empreendedores urbanos e rurais do Estado. Geralmente em setembro, os recursos se esgotam.

SURRA QUE LEVOU NAS URNAS DE 2018 FEZ MARCONI TOMAR MEDO DE ELEIÇÃO

Foi desnecessário o desmentindo do ex-governador Marconi Perillo à notícia da sua candidatura a prefeito de Anápolis e, de resto, a qualquer cargo eletivo no ano que vem.
Até as pedras de Pirenópolis sabem que ele jamais se arriscaria em um pleito majoritário a curto prazo, expondo-se a uma nova derrota que poderia pulverizar para sempre
o seu futuro político. A vereador, é claro que ele não sairia, por representar uma redução drástica da sua estatura de líder – ou ex-líder – estadual. Eleições, para Marconi, só
em 2022 e ainda assim para deputado federal, disputa que lhe daria a segurança de uma vitória. Mas isso se não for afetado por uma inelegibilidade, na época.

DECRETO DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS É INACEITÁVEL

Há uma crise – séria – nos bastidores do governo do Estado, aberta pelo decreto 9.488/2019, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, autorizando
o compartilhamento da base de dados da Secretaria da Economia pela Procuradoria Geral do Estado, no que se refere às empresas que têm débitos de
ICMS. A medida foi baixada no âmbito do Palácio das Esmeraldas, sem consulta à secretária Cristiane Schmidt, e ouriçou os auditores fiscais do Estado,
que têm sérias restrições à distribuição dessas informações a outros setores da administração. Estão certos. O Sindifisco, que defende com unhas e dentes
não só os interesses dos seus associados fiscais e auditores estaduais, mas os da própria sobrevivência fiscal do governo, qualquer que seja, posicionou-se
contra e isso não é pouca coisa. Diga-se o que quiser do sindicato, mas é o inequívoco o seu mérito de sempre atuar a favor das demandas da sociedade,
também. E, ao se levantar contra o compartilhamento de informações com a PGE, mais uma vez está coberto de razão.

REELEIÇÃO DE DIVINO LEMES TEM CAMINHO ABERTO EM SENADOR CANEDO

O prefeito de Senador Canedo Divino Lemes caminha para disputar a reeleição na condição de favorito, beneficiado pelo rigor
financeiro da sua gestão e pelo programa de obras que, mesmo com dificuldades, conseguiu desenvolver até agora – e ainda
falta mais de ano para o pleito. É um caso quase parecido com o sucesso de Iris Rezende em Goiânia. Não há ainda adversário
à altura na cidade, apesar das cogitações em torno do lançamento de duas ex-primeiras damas, Izaura Lemos, mulher
do senador Vanderlan Cardoso, e Eliete Gonçalves, consorte do ex-prefeito e ex-deputado Misael Oliveira. Nenhuma
das duas conta com perfil majoritário em Senador Canedo: elas não representam qualquer avanço ou renovação para a
política local, especialmente diante de um gesto experimentado e amadurecido como, hoje, Divino Lemes é.
O PSDB nacional instala a qualquer momento a sua primeira comissão de ética, tendo como agenda inicial o julgamento do ex-presidenciável Aécio Neves – acusado
de corrupção em inúmeros processos policiais e judiciais e com o seu desligamento do partido defendido pelo poderoso diretório estadual de São Paulo e mais uma
ala expressiva dos tucanos. Em consequência, será aberto um precedente perigoso para o ex-governador Marconi Perillo: as medidas eventualmente aplicadas ao
mineiro, servem com perfeição para o goiano, igualmente denunciado pela prática de ilegalidades em quase 15 processos, alguns de caráter criminal. Marconi tem
bom relacionamento na cúpula nacional tucana. É amigo e protegido, por exemplo, do governador de São Paulo João Dória e do ex-presidente Fernando Henrique.
Mas Dória é a favor de uma faxina ética capaz de remover personagens tóxicas do partido. FHC, não. Ele é contra a caça a bruxas ora em andamento no PSDB.
Aparentemente, há maioria pela punição – correspondente a algum tipo de expulsão ou alijamento – de todos os enrolados ou identificados com irregularidades.

Editor de Arte
Décio Parma

www.diariocentral.com.br

Em uma demonstração de força, o
presidente da Assembleia Lissauer Vieira
está passando 15 dias nos Estados deixando, enquanto ausente, o Legislativo
imobilizado quanto a qualquer votação
importante. Sem ele, a Casa parou.
n

n Não é fácil para Ronaldo Caiado
fixar uma identidade para o seu governo. Para todo lado, o que se tem
é Vapt Vupt, Metrobus, Bolsa Universitária, CRER, UEG e todo o universo
criado na época de Marconi Perillo.
Tudo tem cara do tucano.

O prefeito Iris Rezende anda rindo à toa: tem tanta fartura de caixa
que estão faltando obras ou projetos
onde aplicar o dinheiro. Ele resolveu
intensificar os investimentos em
Educação e vai ampliar o número de
CMEIS em mais 10.
n

n O que houve com o escândalo de R$ 1
bilhão descoberto no Ipasgo? Sumiu da
mídia. Nada foi provado e, para piorar
as coisas, a empresa envolvida, a GT1
Tecnologia, foi recontratada pelo instituto por R$ 17 milhões, sem licitação.
n Anápolis vai completar 10 anos sem
registrar a instalação de nenhuma nova
empresa de médio porte acima. Todas
as que apareceram, nesse período, preferiram ir para Aparecida, a cidade que
mais atrai investimentos no Estado.
n Acabou a fofoca em torno da Enel: a

PSDB: PRIMEIRO, AÉCIO NEVES SERÁ PUNIDO. DEPOIS, OS DEMAIS ENROLADOS

Redação
Caroline Morais
Victor Gabriel

vamente a Goiás, pela quarta ou quinta
vez, nos próximos dias, para participar
de um culto evangélico. Mas, como nas
visitas anteriores, de mãos vazias. Ele
nunca trouxe nada para os goianos.

empresa que comprou a Celg fica como
está, depois de comprovado que as
ameaças de cassação da concessão e
retomada para o Estado foram só bravatas do governador Ronaldo Caiado.
n Acreditem, leitora e leitor: o MDB goia-

no acaba de instalar, mais uma vez, a sua
ala jovem, em uma reunião na sede do
diretório estadual, no Centro de Goiânia, lotada dos macróbios de sempre
do partido. É coisa do arco da velha.

Colunistas
Ana Flávia Marinho
Divino Olávio
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela
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Educação

Goiânia zera mais uma lista de
espera na Educação Infantil
Divulgação

Escola de
tempo integral
inaugurada
recebe alunos
da Educação
Infantil e Ensino
Fundamental,
gerando mais
vagas em Cmeis
da região norte

O

prefeito Iris Rezende inaugurou mais
uma escola, localizada no Residencial Itamaracá, na região norte
da capital. A partir dessa
inauguração, foram feitas
adequações da rede junto
a outras unidades próximas, conseguindo zerar a
lista de espera por vagas
na Educação Infantil de
crianças de 3 a 5 anos na
região do Residencial Itamaracá e Setor Perim.
A exemplo do que
ocorreu no Parque Ateneu, em que a lista de
espera também foi zerada com a implantação
de salas modulares. A
instituição entregue tem
capacidade para atender
250 crianças, em tempo

integral e abre turmas
de Educação Infantil e
Ensino
Fundamental.
Para o prefeito Iris, é
um orgulho participar
desse momento de qualificação da Educação,
oferecendo mais vagas
e qualidade no serviço
prestado a comunidade.
O secretário Henrique
Alves, da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Habitação (Se-

planh) demonstra satisfação ao entregar a escola
que será a maior do município, construída nos
moldes de escola padrão
do Século XXI, a instituição conta com 14 salas
de aula, sala para administração, biblioteca, quadra poliesportiva, além de
laboratórios de ciências e
informática. A unidade foi
construída pela Seplanh
por meio do contrato de

empréstimo gerido pela
Unidade Executora do
Puama, firmado junto ao
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
O secretário municipal
de Educação e Esporte,
Marcelo Costa, destaca
que além de uma ampla
área de convivência, o
padrão arquitetônico da
escola estimula a interação entre os alunos e
professores, criando um

ambiente propício aos
estudos, com uma excelente estrutura física. O
secretário também ressalta a importância das
parcerias entre secretarias buscando mais qualidade para a população,
“acredito nesta escola
como grande potencial e
as parcerias entre secretários têm sempre resultados positivos, pois Educação de qualidade se faz

a muitas mãos”.
A educação em tempo
integral tem como objetivo ampliar e potencializar a formação integral
preconizada na concepção pedagógica da Rede.
O atendimento prestado
pela unidade vai de encontro à proposta da administração municipal de
aumentar gradativamente a capacidade da rede
de ensino na modalidade.

Oportunidade

O presidente da Comissão
Especial de Concurso de
Senador Canedo, Wilson
Carlos da Silva, afirmou
que o concurso público
para o município tem
expectativa de receber
de 18 a 40 mil inscrições. Serão disponibilizadas 3.600 vagas e
as provas serão aplicadas em Goiânia no
início do ano que vem.
O período de inscrição
é de 9 de setembro até o
dia 10 de outubro e pode
ser feito pelo site (Itambé.com.br). As provas serão realizadas em três
dias diferentes que são: 9
de fevereiro para o nível
fundamental e completo,

23 de fevereiro para o nível médio e 1º de março
para o nível superior .
As vagas são para nível
fundamental, completo e
médio, além do superior.
Os salários variam de R$
1.013 para o nível fundamental e completo, até
R$3.160 para os níveis
superiores.”A gente tem
que estar alertando aos
candidatos para procurar uma vagas que atenda a sua formação educacional e aquilo que
mais se encaixa na sua
capacidade laboral.
O valor das inscrições
vai de R$50 reais para
nível fundamental e completo, R$70 reais para o

nível médio e R$110 reais para as vagas de ensino superior. “A ideia é que
se tenha de 18 a 40 mil
inscritos, então, é uma
gama muito grande de
pessoas que está em busca de ingressar no serviço
público”, afirma Wilson.
As vagas serão disponibilizadas para atender
a demanda do município
em diversas áreas como:
saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. “Na verdade é uma
preocupação para melhorar o serviço a população,
então essas vagas é para
suprir a um déficit que
existe e recompor a máquina pública”, explicou.

Divulgação
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Transporte

Governo de Goiás

Iris propõe parceria com o Governo
para melhorar transporte coletivo

Uma das
medidas é
privatizar o Eixo
Anhanguera
e conquistar a
tarifa justa para
os usuários

O

prefeito de Goiânia, Iris Rezende,
se reuniu nesta
terça-feira, 13, com o
governador
Ronaldo

Caiado para tratar sobre
melhorias do transporte
público da Região Metropolitana de Goiânia.
Durante o encontro, que
ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
foi apresentado um estudo técnico elaborado
pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC)
a respeito da privatização do Eixo Anhanguera e da desoneração da
passagem.
O objetivo da medida,
segundo Iris Rezende, é
garantir qualidade no

serviço que hoje é administrado pela Metrobus.
‘A intenção é solucionar
problemas antigos que
estão expostos e causam
sofrimento à população.
Por conta disso, estamos
trabalhando juntos com
o Governo de Goiás para
garantir um transporte
que esteja à altura da
Região Metropolitana’,
disse.
O prefeito também
demonstrou preocupação com o fato de que é
o usuário final que paga
pelas gratuidades e que
só será possível conquis-

tar uma tarifa justa se
quem oferecer o benefício se responsabilizar
pelo custo. ‘Se alguma
parte quiser oferecer gratuidades a qualquer categoria, ela deve arcar com
os valores’.
De acordo com a proposta, não haverá aumento da passagem e a
expectativa da CMTC é
que em 60 dias haja uma
definição. ‘É preciso proporcionar uma tarifa que
corresponda às expectativas da população. No
momento que privatizar a
exploração desse serviço

a tarifa poderá ser, inclusive, reduzida’, afirmou.
Com a medida, conforme acordaram o prefeito
e o governador, a linha
continuará atendendo as
cidades de Trindade, Senador Canedo e Goianira.
‘O serviço será privatizado com competência e
dentro das determinações legais. O estudo foi
apresentado e designamos representantes da
Prefeitura de Goiânia e
do Governo do Estado
para que o projeto avance’, acrescentou.
No fim da reunião,

o governador Ronaldo
Caiado destacou que o
entendimento final sobre
a privatização será célere e transparente. ‘O que
se vê hoje é a perda de
usuários da linha, por isso
vamos priorizar a qualidade no atendimento e
o beneficiário será quem
usa o transporte público
urbano’, pontuou.
De acordo com a proposta apresentada, a
empresa que ganhar a
licitação será responsável por fazer melhorias
nos ônibus, plataformas
e terminais.

Turismo

O deputado estadual Vinícius Cirqueira (PROS)
apresentou, em sessão
plenária nesta terça-feira
(13), dois projetos de lei
que reconhecem como
Polos Turísticos Estaduais, os municípios de Aurilândia e Jaraguá.
O parlamentar justificou que a cidade de
Aurilândia tem grande
potencial turístico pe-

las 20 cachoeiras que o
município possui e Jaraguá, além do conhecido
turismo de compra, tem
expressivo turismo ecológico e esportivo. “ São
duas cidades de grande
importância para o Estado de Goiás e que não
estão tendo o devido reconhecimento por tudo o
que representam para o
turismo goiano”, disse.

Divulgação
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MATCH FONTE
DE NUTRIÇÃO
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Frizz, fios ressecados, falta de brilho e
embaraço? Se o seu cabelo apresenta esses
sintomas isso pode ser um sinal de falta
de nutrição. Assim como o corpo, o nosso
cabelo também precisa de nutrientes.
Muitas vezes os fios estão desalinhados,
porosos ou com um volume que não é
normal e isso é um alerta para olharmos
com mais cuidado para eles que - seja
da cor que for, do tipo que for - estão
com a gente em todos os momentos.
Mas não precisa se preocupar, Match
Fonte da Nutrição, último lançamento
do Boticário, é uma linha expert que
conta com produtos que vão te ajudar
na missão de manter os fios lindos e
nutridos. Vem com a gente que você vai
fazer as pazes com os seus cabelos!

BURGUER

Para quem é apaixonado por burguer, o
Firecracker Shrimp Burger entra de vez para
o cardápio dos restaurantes do Outback
Steakhouse de Goiânia. A estrela do primeiro
Festival de Burgers do Outback voltou
após vários pedidos dos clientes e traz uma
combinação bem diferente, inusitada e
saborosa formada por um burger de 200g
e camarões empanados envoltos no molho
Firecraker – levemente picante e com toque
adocicado. O produto é servido no pão tipo
brioche com alface, maionese, toque de
cebolinha e, claro, acompanha fritas.

Festival - O chef e empresário Rodrigo de Melo, em parceria com produtores Lauriene Monteiro e Tom Rufino lançarão para
convidados a 4ª edição do Festival Macellaio na noite desta quinta-feira, dia 15/8, no decorado do OPUS Acqua, no Setor Marista.

2

3

Boate - O jornalista Cassio Neves ladeado do empresário
Fabricio que lançou a casa noturna Cabaret na capital goiana.

HUGO BOSS

O casal de atores Cássio Reis e Fernanda
Vasconcellos estarão no Flamboyant
Shopping, hoje, para coquetel de lançamento
que celebra a chegada da marca de
luxo Hugo Boss no centro de compras.
O evento é exclusivo para clientes e
convidados, que poderão conhecer as
novidades da marca e bater um papo com
os atores, que estarão presentes na cidade
exclusivamente para o evento.

A CASA

De 16 a 18 de agosto público poderá conferir
Capital Inicial, grandes nomes do sertanejo
- Chitãozinho e Xororó, Chrystian e Ralf e
Edson e Hudson - e as revelações do grupo
Fica Comigo e do Dj Zeh Pretin. Neste final de
semana, o evento “A Casa” traz diversidade
musical à arena “Vale Encantado”. Os shows
que vão do rock ao sertanejo, passando pelo
pagode, são promessas de diversão e a
presença de um público ainda maior entre
os dias 16 a 18 de agosto

4

Cabaret - O celebrante Lourenzo Brito e a jornalista
Alessandra Câmara, prestigiaram a inauguração
da boate Cabaret Rouge em Goiânia.

3x4
A Apple liberou o primeiro teaser de
“The Morning Show“, série original da
Apple TV+ estrelada por Reese
Witherspoon e Jennifer Aniston.
“The Crown” está finalmente voltando
para a Netflix e chega ao streaming no

TEC AGRO - O Grupo TEC AGRO inaugura, nessa quinta-feira,
dia 15 de agosto, seu centro de negócios em Goiânia. Os
sócios-diretores Everaldo Pereira Barbosa e Antônio Pimenta
Jardim serão os anfitriões de um jantar para 300 convidados.

próximo dia 17 de novembro! Com uma
terceira temporada com mais dramas da
coroa britânica.
A estreia de “Bacurau“, novo filme de
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles,
tá chegando! No próximo dia 29 de agosto

e segundo o cineasta, o longa foi escolhido
pra representar o Brasil no Prêmio Goya.
Anitta apareceu ao lado de Will.i.am,
integrante do Black Eyed Peas, em um
estúdio de gravação e o cantor confirma
parceria.
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Econômico
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Plástico

Estudo publicado recentemente pelo Marine
Pollution Bulletin aponta que a poluição plástica dos oceanos custa anualmente à sociedade
cerca de US$ 2,5 trilhões, o equivalente a R$ 9,5
trilhões. A pesquisa estima que 8 milhões de
toneladas de resíduos são despejadas irregularmente nos mares de todo o mundo a cada ano.
A poluição dos mares afeta diferentes setores da
economia, atingindo as indústrias de turismo,
transporte e pesca, além de acelerar e intensificar os efeitos das mudanças climáticas e a trazer
prejuízos para o bem-estar da população e para
a saúde humana.

Moradia

Empregos

Para analisar a habitação no Brasil, a Artemisia e Gerdau apresentam a Tese de
Impacto Social em Habitação. A moradia tem uma relação direta e indireta com a
maioria dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um terço da população mundial urbana vive em favelas e assentamentos informais; um bilhão de
novas casas são necessárias até 2025 no mundo, em um custo estimado em valores
que vão de US$ 9 trilhões a US$ 11 trilhões. São 330 milhões de famílias que estão financeiramente ameaçadas pelos custos de habitação – número que pode
crescer para 440 milhões em 2025, de acordo com dados da Mckinsey. Houve,
também, um aumento de 28% no número de residentes em favelas, indo de
689 milhões (1990) para 881 milhões em 2014 de acordo com a ONU-Habitat.

Foi lançado ontem, 13, o GOOWIT, a rede social que une desempregados e empresas utilizando tecnologias avançadas, como People
Analytics e Inteligência Artificial para criar
um ambiente de recrutamento que agrega
desenvolvimento humano e profissional. O
investimento foi de R$1,4 milhão no desenvolvimento de tecnologias e parcerias (como
LinkedIn e Udemy) para compor a rede social,
e a expectativa é que o GOOWIT se torne um
unicórnio (empresa que atinge R$ 1 bilhão em
faturamento) até 2022. O acesso será gratuito

marinhoanaflavia@gmail.com
para os usuários, enquanto as empresas deverão pagar mensalidades pós algum período
para utilizar as ferramentas.

Empreendedorismo

A Junior Achievement, ONG de educação empreendedora, formou 237 estudantes do Ensino
Médio pelo programa Miniempresa. Por meio
do programa, a entidade propicia aos alunos
uma vivência empreendedora na criação, operação e encerramento de uma miniempresa.

Moda

O empresário Peterson Demes abriu inscrições para o VDM Day, dia dedicado para qualificar a cadeia produtiva da moda. O evento
será realizado no dia 20 de agosto no Estação
da Moda Shopping. As inscrições são gratuitas e feitas pelo Sympla.

Homens

Segundo dados da Euromonitor, no Brasil o mercado de beleza masculino cresceu
69,7% nos últimos cinco anos. Já a média
global foi de 26%. Seguindo essa tendência, o Boticário anuncia o lançamento do
@Clu_B, nova plataforma de conteúdo no
Instagram voltada para este público.

Abraceel

U

m levantamento feito pela Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) em parceria
com o Ibope, mostrou que
79% dos entrevistados
gostaria de ter um mercado livre para escolher a
sua fornecedora de energia. O percentual é 10%
maior do que o obtido na
avaliação de 2018. Segundo a Pesquisa de Opinião
Pública 2019 sobre o que
pensa e quer o brasileiro
do setor elétrico, lançada
hoje (12) na capital paulista, 68% dos entrevistados
trocariam hoje a sua fornecedora de energia.
Os dados revelam que
87% das pessoas consideram sua conta de energia
cara, número que subiu 4%
em relação ao ano passado.
Aqueles que consideram
excessivos os impostos

cobrados em sua conta de
luz são 65% e 64% disseram fazer esforço para economizar energia para não
atrapalhar o orçamento
familiar. Para 57% da população o custo da energia
cairia caso houvesse abertura do mercado.
De acordo com a Abraceel, o objetivo da pesquisa foi o de saber a opinião
dos cidadãos sobre a possibilidade de escolher seu
fornecedor e até mesmo
de produzir sua própria
energia. Foram ouvidas
2.002 pessoas, entre os
dias 23 e 27 de maio, de
16 a 55 anos, em todas as
regiões do Brasil.
“Os resultados apontam
um crescimento constante
no interesse do brasileiro
em ter liberdade de escolha. O Brasil não pode caminhar na contramão do
mundo. Países desenvol-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa indica que 87% das pessoas
acham conta de luz cara no país

vidos abriram seus mercados de energia e desfrutam de uma economia e de
um crescimento de produ-

ção que o nosso mercado
também merece”, disse o
presidente da Abraceel,
Reginaldo Medeiros.

Segundo Reinaldo Medeiros, o mercado livre no
Brasil já existe, embora
restrito a grandes consu-

midores, que alcançaram
uma economia em torno
de R$ 185 bilhões nos últimos 16 anos.
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Veículos

imóveis

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(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 + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

www.diariocentral.com.br

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649
Crédito para Semi Novo
19.019,60 R$. Entrada : 499,58
+ Parcelas de 309,38 Mensais.
Ligue e agende a sua visita ou
faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp. Mais
Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de Vendas: Ana Paula Pimentel.
Crédito Para Novos 40.390,00
R$. 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 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

negócios

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.

AUTO CENTRO HB E ACESS
ÓRIOS, com aulas teóricas e
práticas. Endereço: RUA TV10
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE
PRÓXIMO AO POSTO COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ.
Maiores informações Fone: (62)
3573-4674/9375-5216/8415- 1031

publicidade
legal

CRÉDITO

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Credito para motos CG
160 Titan Ex 11.188,00 R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11
mensais. Não perca mais tempo
e adquira sua moto através
do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062 )
985509156. Consultora de vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Parapan de Lima

Divulgação/arquivo pessoal

Aparecida de Goiânia será representada nos
Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019

A

parecida de Goiânia será representada nos Jogos
Parapan-Americanos de
2019, em Lima, no Peru
por dois aparecidenses
que vivem o dia a dia da
cidade. Servidor público
da Secretaria Municipal de Assistência Social
(Semas) José Fernandes
Cordeiro será o coordenador técnico da seleção
brasileira de basquete em
cadeira de rodas.
Durante os Jogos Parapan-Americanos José
Fernandes será o ‘guar-

dião’ de toda delegação
do basquete em cadeira
de rodas. Ele será responsável, entre outras
coisas, pela logística da
seleção no Peru. O coordenador técnico ainda
estará pronto para resolver qualquer problema
envolvendo a delegação canarinho durante a
competição.
“É uma sensação imensurável. Tudo isso é fruto
de um trabalho e de uma
perseverança que estamos desenvolvendo há
bastante tempo. Ficamos

felizes pelo reconhecimento que tem sido dado
ao nosso trabalho pelo
Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas”,
aponta José Fernandes
que desde 2010 trabalha
pelo desenvolvimento do
esporte e, sobretudo, do
basquete em cadeira de
rodas em Aparecida.
José Fernandes aponta
ainda que o esporte é um
agente de transformação
pessoas com deficiência.
Segundo ele, a pratica re-

gular de alguma modalidade esportiva melhorara
a qualidade de vida, inclusive, no campo psicológico e social. “O esporte é de uma importância
imensa. O esporte para
a pessoa com deficiência
física faz uma diferença
ainda maior porque ele
faz parte da reabilitação
e da inclusão da pessoa
na sociedade após um
trauma”, destaca.

Orgulho

Coordenar atletas e
toda comissão técnica

de uma seleção brasileira não é tarefa fácil. José
Fernandes reconhece a
responsabilidade da missão e garante que fará o
melhor para garantir a
toda delegação toda estrutura necessária para
que dentro de quadra
tudo acontece perfeitamente bem.
“É um trabalho que requer responsabilidade e
compromisso. Estou muito feliz e orgulho por ter
sido escolhido e vou fazer
meu trabalho com muita
dedicação para que possamos alcançar nosso objetivo”, explica.

Na quadra

Dwan, que é Ala da
Aparecidense/Camaleões
Sobre Rodas, descobriu
o basquete após receber
convite de um colega de
trabalho para jogar em
um time. Antes, ele gostava de jogar futebol na
rua com os amigos.
“Comecei quando jogava bola na rua, o famoso golzinho com as
mãos, um amigo me
chamou para integrar a
equipe dele. Fui pra lá e
me apaixonei pelo basquete, seis meses depois
já estava na seleção brasileira de basquete. De lá
pra cá já peguei a principal, peguei medalha de
prata no Chile, em 2014,
em Toronto, em 2015,
pegamos o bronze e depois, em 2016, ficamos
em quinto lugar no Rio”,
destaca o jogador que é
campeão sul-americano

na modalidade.
Dwan revela que se
realizou profissional e
pessoalmente dentro das
quadras em diversos lugares do mundo em que
já passou. “O esporte mudou tudo na minha vida,
eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha casa.
Hoje, o que tenho: casa,
carro e família foi conquistado graças ao basquete”, revela o jogador
aparecidense que mora
no Jardim Dom Bosco.

Confiança

De olho em uma vaga
nos Jogos Paralímpicos
Tóquio 2020, a seleção
brasileira segue a preparação para a disputa
do Parapan. Comandado
pelo técnico Sileno Santos, o time intensifica os
treinamentos no Centro
Paralímpico, em São Paulo-SP, de 11 a 16 de agosto. No dia 17, a delegação
embarca para o Peru.
“A seleção brasileira
está muito bem preparada. Estamos com uma
convicção muito grande
de que iremos garantir
uma vaga para Tóquio
em 2020. Espero que no
nosso retorno no dia 3 de
setembro estejamos com
uma medalha e a vaga
garantida”, vislumbra José
Fernandes.
A estreia da seleção
brasileira de basquete
em cadeira de rodas será
contra o Peru no dia 23.
Na primeira fase, o Brasil
ainda irá encarar Porto
Rico e Estados Unidos.

