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Troca de acusações entre Caiado
e Marconi pode ser duradoura

A troca de acusações iniciada no fim de semana entre o governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Marconi Perillo, possui
um ingrediente que tem tudo pra alimentá-la por tempo indeterminado. É o fato de que ela é politicamente boa para ambos.
Boa para Caiado, no processo de desconstrução do antecessor,
que já lhe passou muita raiva no passado. É boa para Marconi
Perillo, que ao rebater os ataques de Caiado, divide com ele as
opiniões. Vá lá que o nível do vocabulário utilizado por eles em
seus ataques e contra-ataques pode ser melhorado. Caiado deu
o pontapé inicial ao insinuar, ao discursar na Igreja do Muquém,
que Marconi Perillo se mudou de Goiás, após ter praticado atos
de corrupção durante os seus mandatos de governador. Na primeira nota, Marconi não apenas rebateu os ataques de Caiado
como acrescentou suas próprias “pimentas”. Caiado respondeu
e Marconi divulgou uma segunda, em que dentre outras coisas,
promete ação contra o democrata. Sem descer a detalhes dos
dois lados, o fato é que o governador Ronaldo Caiado tem “lamparina” numa mão e lupa na outra, na análise dos atos de Marconi no governo nesses últimos 20 anos. Ainda não surgiu notícia
de que já tenha constatado a prática de atos, que possam levá-lo
à alguma condenação. E Caiado sabe que sem a comprovação de
atos que possam encrencar o adversário a justiça, ninguém pode
ter a certeza da sua retomada do poder, nos próximos embates.
A principal justificativa de Caiado para preencher os principais
cargos no Estado com pessoas de outras regiões, que os postos fossem ocupados por pessoas que tivessem algum tipo de
ligação com a política de Goiás. Só o tempo dirá se todas as
desconfianças de Caiado estavam corretas, ou não.

Lúcio, Luiz Paiva, é o Superintendente
da Juventude no governo estadual. E
não há como negar que as gentilezas e
as sutilezas possuem grande relevância
nas relações humanas. Outro ponto
importante que vem contribuindo para
a boa relação entre o governo e OAB é
o esforço de Caiado, em colocar em dia
o pagamento dos advogados dativos,
uma antiga reivindicação da entidade.

Iris derrota até
Bariani e arranca
gargalhadas

O prefeito Iris Rezende surpreendeu
a todos os presentes ao suplantar o
amigo escritor Bariani Ortêncio, acertando o alvo na sua única experiência
em “jogo de malha”, durante visita ao
Parque dos Buritis, no dia 15 desse mês.
O lance se deu no campo que leva o
nome de Bariani. Dentre os presentes
na ocasião, destaque para o presidente
da Assembleia Legislativa, deputado
Lissauer Vieira, deputados e auxiliares e
jornalistas. Essa modalidade de esporte já era praticada pelos soldados do
Império Romano, em seus momentos
de folga, em períodos de guerra. Para
os místicos, que gostam de analisar os
significados dos fatos, essa pegada vitoriosa do prefeito no “jogo de malha”
é um prato e tanto, principalmente se
levar em conta a sua possível candidatura à reeleição, em 2020. Vejam a
foto da gargalhada geral da turma, ao
se deparar com o lance vitorioso de Iris
Rezende. Nem o deputado Lissauer
Vieira, que dificilmente é visto sorrindo,
resistiu ao gesto de Iris Rezende.

Novo desembargador

Após vencer a luta nos tribunais superiores pelo direito à indicação do nome que preencherá a vaga de desembargador,
no Tribunal de Justiça, a OAB-GO assiste agora intensa disputa entre advogados, na corrida para ser o indicado. Contudo,
não será surpresa se para a vaga vier a ser escolhido alguém
com maior proximidade com o governador Ronaldo Caiado.

Novo desembargador

Na avaliação de um advogado e frequentador assíduo da
casa de Caiado, hoje, a maior probabilidade é que o novo
desembargador será escolhido numa lista de quatro nomes:
Aderbal, Alexandre, Breno e Enio Caiado, todos reconhecidos
como excelentes profissionais. Vale lembrar, como exemplo
da boa relação entre o atual presidente da OAB-GO, Lúcio
Flávio Paiva e o governador Ronaldo Caiado, um irmão de

vice-presidente da Agehab e amigo,
Luiz Sampaio, no município de Ipameri.
Médico, Caiado sempre tece comentários elogiosos acerca dos benefícios
da fruta para a saúde, principalmente
para o intestino, segundo relato de um
velho amigo da família do governador,
participante ativo dos eventos políticos
do democrata no interior do Estado.
Luís Sampaio foi candidato a deputado
estadual em 2018 e ficou na segunda
suplência.

Chapa quente

A temperatura na relação entre o governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Marconi Perillo subiu tanto no
final de semana, que ameaça explodir
o termômetro.

Adib critica discussão
de candidaturas
agora

O prefeito Adib Elias, de Catalão, disse
que não está preocupado com a eleição. Diz que “noviços e alienígenas”
estão tentando açodar o processo,
pretendendo iniciar a pré-campanha
mais cedo. “Não tenho tempo pra isso.
Estou trabalhando, cuidando do maior
canteiro de obras do interior de Goiás.
A eleição é ano que vem e nem sei se
vou disputar”, disse ele. Adib está em
primeiro lugar em todas as pesquisas, e
diz que a sua cidade “não está aberta a
retrocessos ou aventuras.”

Indefinição

Por falar em Adib Elias, ainda não está
totalmente decidido que os dissidentes do MDB, que foram penalizados
com a expulsão do partido, por terem
apoiado o democrata Ronaldo Caiado
para o governo, em 2018. Eles avaliam
algumas opções partidárias, enquanto
que outra corrente atua para que eles
permaneçam no MDB.

Nelto alerta
Bolsonaro
A fruta de Caiado

Você sabia que abacaxi é a fruta preferida do governador Ronaldo Caiado?
Ele não fica um dia sequer sem consumir um delicioso exemplar da fruta,
que chega para ele diretamente da
produção, uma propriedade rural do

Para o deputado José Nelto, líder da
bancada do Podemos na Câmara, o
presidente Jair Bolsonaro comete um
grave erro, ao permitir o processo de
fritura do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Entretanto,
avalia que, caso haja a saída de Moro
do ministério, por conta desse processo
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de fritura, que o ministro tem grande
capital político com prestígio suficiente
para se eleger o próximo Presidente da
República.

Valéria é campeã

A atleta Valéria Rodrigues conquistou
o título de “campeã brasileira” de Taekwondo, na competição realizada no
Parque Olímpico, no Rio de Janeiro no
fim de semana. Ela já conquistou esse
título em anos anteriores. Nos próximos 45 dias, Valéria vai se preparar para
o Mundial da modalidade, que acontecerá em outubro, na China. A goiana se
saiu muito bem esse ano, também nos
abertos de Áustria e de Luxemburgo,
realizados há dois meses, ao ficar com
a Medalha de Ouro nesse último e de
bronze, em Viena. Valéria Rodrigues
(foto de verde) é atleta da Marinha, há
quatro anos, e conta com o apoio da
Prefeitura de Rio Claro (SP).

Reclamação do leitor

Hoje a reclamação é do professor Luís
Carlos Fernandes (UFG) contra dois
problemas que, segundo ele, ainda não
foram solucionados na atual administração da cidade: limpeza e reforma de
praças e jardins e concluir a operação
de tapa-buracos nas ruas. “Não basta
reformar basta reformar apenas os parques nem tão pouco tampar um buraco
sim e outro não”, ensina o professor.
Ainda segundo o professor Luís Carlos,
nesse quesito de tapar buracos nas vias
públicas, o de Aparecida de Goiânia
“está batendo de 10 em Goiânia.”

Polêmicas à vista

Com a volta do deputado Lissauer
Vieira da viagem aos EUA, o clima na
Assembleia Legislativa promete esquentar nesse segundo semestre, por
alguns motivos principais. O primeiro
é análise de alguns vetos do Executivo,
com tendência de serem derrubados.
O segundo é a intenção já anunciada
por um grupo de parlamentares, de
priorizar projetos dos deputados, nesse
resto de ano, visto que no primeiro semestre a prioridade foi para as matérias
do Executivo e, por último, a polêmica
gerada em torno da adesão de Goiás ao
Regime de Recuperação Fiscal, que tem
todos os ingredientes pra dar muito
“pano para as mangas” na sua votação.

Colunistas
Ana Flávia Marinho
Divino Olávio
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela
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Por que não

Vanderlan?
O senador continua resistente à ideia de se
candidatar novamente a prefeito de Goiânia.
Situação semelhante foi verificada há dois
anos, quando Vanderlan Cardoso não cogitava a candidatura ao Senado. Naquele tempo,
foi o PP que forneceu o nome de Vanderlan
como opção para a disputa ao Senado. A boa
avaliação nas pesquisas fortaleceu a corrente
que defendia o nome. Vanderlan saiu de última hora, empurrado, em parte pelo chamado “recall” da disputa com Íris Rezende em
Goiânia e acabou em primeiro lugar em uma
disputa que foi das mais acirradas em Goiás.
O mesmo PP (e os mesmos líderes) não leva
a posição de Vanderlan de continuar pelo menos quatro anos no Senado a sério. O que fortalece Vanderlan é a soma de “recalls”. Empresário bem-sucedido, foi prefeito bem avaliado
em Senador Canedo, disputou o Governo de
Goiás por duas vezes e a prefeitura de Goiânia
em 2016. Ao lado de Elias Vaz, Vanderlan é o
nome mais consistente para se contrapor ao
atual prefeito Íris Rezende. A orelha de Vanderlan vai ficar quente de tanto ouvir pedidos
para se candidatar.

Foram três

Compromisso

Darci Accorsi, Pedro Wilson e Paulo Garcia
foram os três prefeitos petistas que o povo
de Goiânia elegeu.

Isso só aconteceria se Íris Rezende resolver
não se candidatar à reeleição. Possibilidade
cada vez menos provável.

Policarpo Patriota

Plano B

O presidente da Câmara Municipal, Romário
Policarpo, que havia deixado o Pros, buscou
abrigo no Patriota. Participa de articulação
para candidatura independente em Goiânia. Independente dos dois líderes políticos
de Goiás, Marconi Perillo e Íris Rezende.

Sem assumir nem no discurso, nem na prática, Wilder fica como opção para o governo de
Goiás, também em 2020.

Bate-boca
Marconi Perillo (PSDB) voltou à cena no final de semana para criticar o que chamou
de falta de gestão do governador Ronaldo
Caiado (DEM). Ao ouvir de Marconi que precisa trabalhar, Caiado retrucou dizendo que
Marconi não governou, mas formou quadrilha. Clima pesado. Muito pesado. Goiás, no
caso, em segundo plano.

Mais um

Ano do Dragão

Plano E
Lincoln Tejota deixa a presidência do Pros,
para a entrada de Wilder, que já chega ao
comando, a exemplo do que aconteceu em
passado recente no PP. Fica meio de escanteio. Ou de esgueio.

Resistência
Comandantes de áreas críticas em qualquer
gestão, Fátima Mrué (Saúde) e Marcelo Costa (Educação) sobreviveram aos tiroteios de
gestão. Com cara de emplacar até o final do
mandato de Íris Rezende em Goiânia.

Campeão goiano, o Atlético pinta como
único time goiano a fazer sucesso no Campeonato Brasileiro. Cotadíssimo para voltar
à Série A. Goiás e Vila Nova patinam.

Cora, sempre Cora
Goiás em festa com o início das comemorações dos 130 anos de nascimento de Cora
Coralina, o maior nome da literatura da Região Centro-Oeste. Os Correios já lançaram
selo e o Governo de Goiás decreta o Ano
Cultural, dedicado a Cora. Que se tornou
símbolo de mulher guerreira e independente. Doceira, poeta e dona de uma luz ímpar.
Em 85, pouco antes de sua morte, foi na velha casa da ponte que fiz uma breve, mas
grande entrevista, em início de carreira.

Vereança
O PP de Alexandre Baldy bisca nomes para
formar chapa competitiva em Goiânia. Os
atuais vereadores Álvaro da Universo (PV) e
Dr Gian (PSB) estão no radar.

Frustrante

Simples e barato
Essa é a receita do PT para tentar recuperar espaço na política em Goiás. A estratégia
passa por Goiânia, com a formação de uma
chapa competitiva para voltar a ter representação na Câmara. A deputada Adriana Accorsi
continua sendo o nome mais lembrado para
disputar a prefeitura. Com chances limitadas.
Mas com capacidade para representar bem a
sigla na disputa.

conseguir a embaixada nos Estados Unidos.
Mas ainda não há votos declarados pela rejeição do nome. Tendência, ainda, é de aprovar o
nome. Com custo político elevado.

Wilder Moraes se filiou ao Pros no final de
semana, com o objetivo de ampliar as bases
do partido, que quer aumentar o número
de prefeitos e vereadores em Goiás. Junto,
levou o deputado estadual Wagner Neto.
Pode levar ainda Rafael Gouveia e Karlos
Cabral. Wilder, desde já, desponta como opção para concorrer à prefeitura de Goiânia.

O rádio continua vivendo de algumas imagens fora de moda. Derrubadas por alguns de
seus ídolos. Na sua volta à 730, Jorge Kajuru,
apresentado há décadas como “a voz que o
Brasil conhece”, retomou o que chama de “o
comentário que para a cidade”. É frustrante
para o ouvinte que, em quatro de cada cinco
tentativas, que sintoniza para ouvir o “Mestre” ouvem alguém dizendo que ele não
pode falar porque a agenda de senador não
permite. Frustrante para o ouvinte, mas é o
real que se abate: a prioridade para Kajuru
hoje é a carreira política.

Alerta
O Estadão fez levantamento junto aos senadores, mostrando que Eduardo Bolsonaro
ainda está longe de conseguir os votos para

“Os tempos presentes
trazem tudo para todos”.
(Cora Coralina)

ACADEMIA AO AR LIVRE
Alego

Sorteio na 1ª Corrida de Rua da Alego

A

Assembleia
Legislativa de Goiás
(Alego) irá sortear
uma academia ao ar livre entre os municípios
goianos que tiverem até
cinco participantes na
1ª Corrida de Rua e um
representante legal - podendo ser prefeito, vice-prefeito ou presidente
da Câmara Municipal

-presente no dia evento.
Segundo o diretor de
Planejamento Estratégico
da Alego, André Ariza, responsável pelo projeto, essa
é uma ação do projeto “Viver Bem”, que tem objetivo
de incentivar a saúde e o
bem-estar dos servidores
do Legislativo estadual,
bem como da comunidade de modo geral.

O primeiro evento será
a Corrida de Rua, a ser
realizada no dia 1ª de
setembro de 2019 com
concentração às 6h30 na
porta da Alego, com percursos de quatro e oito
quilômetros. A largada
será às 7h25 para pessoas com deficiência (PCD’s)
e 7h30 para o público geral. As inscrições podem

ser feitas até o dia 25 de
agosto,
O conjunto de equipamento doado será o segundo a ser instalado pela
Alego em locais públicos e
de uso da comunidade. O
primeiro integra as ações
também de revitalização
do Parque do Bosque dos
Buritis, em Goiânia, em
parceria com a prefeitura.
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Em ato inédito, Governo de Goiás decretará
Ano Cultural em homenagem a Cora Coralina

O

s móveis, objetos e
roupas ainda ocupam os cômodos
como se Cora Coralina estivesse por perto. Na terça-feira (20/8), a poetisa faria
130 anos de idade. Em sua
homenagem, o governador
Ronaldo Caiado assinará o
decreto que institui 20 de
agosto de 2019 a 20 de
agosto de 2020 como o
Ano Cultural Cora Coralina.
Inédita, a iniciativa tem
como objetivo voltar as
atenções para aquela que
é uma das maiores e mais
talentosas artistas da história de Goiás. A assinatura
do decreto será no Museu
Casa de Cora Coralina, local onde a poetisa esteve
a maior parte da vida, ora
escrevendo versos, ora fazendo doces. “Cora Coralina é um nome reconhecido
no Brasil e até no exterior
e motivo de orgulho para
nós. Precisamos celebrar
seu nome e homenageá-la
sempre que possível”, ressaltou o governador.
Durante o Ano Cora Coralina, o governo estadual
planeja promover uma
variedade de eventos em
homenagem à escritora,
desde saraus literários,
oficinas e concursos de
redação até exibições audiovisuais e exposições.
“Queremos levar a pro-

posta para a sociedade
civil organizada e para
entidades e instituições
parceiras. Nossa intenção
é que o Estado de Goiás
como um todo abrace
essa justa homenagem a
um dos principais nomes
de nossa cultura”, explicou Edival Lourenço, titular da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Parte da agenda é organizada pela Secult, mas a
proposta é ampliar o ano
festivo para outras esferas, como o turismo. Nesse
caso, a determinação de
Caiado é melhorar o Caminho de Cora, um roteiro
de ecoturismo que chegou a ser inaugurado no
ano passado com carências na infraestrutura. Ao
longo de 300 quilômetros, o percurso que leva
o nome da poetisa passa
por Corumbá de Goiás,
Pirenópolis, Itaberaí, Jaraguá e cidade de Goiás.
Presidente da Goiás
Turismo, Fabrício Amaral
já trabalha nas melhorias
do roteiro. Segundo ele, o
local precisa e vai receber investimentos em “infraestrutura, sinalização,
qualificação das pessoas
que vão oferecer o atendimento e uma boa promoção para o mercado
nacional e internacional”.

Divulgação

Pouca coisa mudou naquele casarão
de esquina à beira do Rio Vermelho,
na pacata cidade de Goiás, desde
que Anna Lins dos Guimarães
Peixoto Bretas partiu

ainda com R$ 1,5 milhão
do Ministério do Turismo.
Na semana em que
realizou a transferência
simbólica do Estado para
a antiga Vila Boa, em celebração aos 293 anos
da cidade, Caiado visitou
um trecho do percurso do
Caminho de Cora, no final
de julho. “Queremos dar
oportunidade para que o
turista que transite pelo
Caminho possa conhecer
ou pelo menos tentar reviver aquilo que tivemos
aqui anos atrás”, disse,
referindo-se às ruínas do
arraial Ouro Fino.

Programação
130 anos de Cora

Também são estudadas
alternativas para reforçar
a segurança dos visitantes e o acesso à internet.
O presidente da agência
disse ainda que busca parcerias com o governo federal para realizar as interferências necessárias. Estão
previstas construções de
mirantes nas serras, em Jaraguá, Pirenópolis, e Goiás
– os locais do trajeto mais
bonitos de contemplação.
Tudo será realizado com
base em dados do Observatório do Turismo. A
partir dos levantamentos,
explicou Fabrício, é possível saber a quantidade de
pessoas que percorrem o

trajeto, de onde elas são,
quanto gastam e o que
precisam.
A Goiás Turismo estima
que em um ano seja concluída a primeira etapa
das melhorias, com a construção de pontes, totens,
mirantes, implantação de
sinalização, além da autorização de empréstimo via
Caixa Econômica Federal e
criação do cronograma de
eventos. Após as 48 semanas planejadas, será anunciada a segunda etapa. O
projeto contará também
com recursos vindos de
emendas parlamentares
de deputados federais. Somado a isso, deverá contar

As festividades pelo
que seriam os 130 anos da
poetisa terão ponto alto
nesta terça-feira (20/8),
com o lançamento do Ano
Cultural Cora Coralina. No
entanto, já neste fim de semana começou a primeira
homenagem. Pelo menos
40 cavaleiros participaram da Cavalgada do Caminho de Cora Coralina.
Partiram na madrugada
de sábado (17/8) de São
Francisco de Goiás e percorrem os 150 quilômetros até a antiga Vila Boa.
A chegada está prevista
para terça-feira, dia 20.
Lembrando a época dos
tropeiros, os participantes
serão recebidos pelos fazendeiros da região, que
vão oferecer as refeições
e pousos durante o trajeto
de quatro dias pelo Cerrado goiano. As paradas
estão programadas em
Jaraguá, Itaguari, Itaberaí,

Calcilândia e Ouro Fino.
Antes de chegar à cidade de Goiás, se concentram na fazenda onde
está a cruz de Chico Mineiro. No local, violeiros
liderados pelo músico
goiano Almir Pessoa, vão
homenagear o peão com
a música da dupla Tonico
e Tinoco. Eles ainda participam de solenidade nas
ruínas do Arraial de Ouro
Fino e seguem para o almoço no antigo Arraial do
Ferreiro, com a participação do presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral. A Cavalgada segue até
o Museu de Cora Coralina,
na cidade de Goiás.
A programação ainda inclui uma missa, no
Santuário da Nossa Senhora do Rosário, partilha de bolo e uma serenata com a participação
de Marcelo Barra e outros cantores goianos.

Sobre a poetisa

Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais
conhecida como Cora
Coralina, nasceu na cidade de Goiás, antiga Villa
Boa, no dia 20 de agosto
de 1889, na Casa Velha
da Ponte, às margens do
Rio Vermelho, casa que
hoje abriga um museu
que conserva a memória da escritora. Filha de
Francisco de Paula Lins
dos Guimarães Peixoto,
desembargador, nomeado por Dom Pedro II, e
de Jacinta Luísa do Couto Brandão, uma dona de
casa, Cora cursou apenas
até a terceira série do
curso primário.

goiânia

Prefeitura lança Programa Adote Uma Praça
A Prefeitura de Goiânia
lança nesta terça-feira, 20,
o Programa Adote uma
Praça, que tem por objetivo a celebração de parcerias para a implantação,
conservação, manutenção
e execução de melhorias
urbanas e paisagísticas
em equipamentos públicos da capital. No evento,
o prefeito de Goiânia, Iris
Rezende, anunciará a revitalização do relógio e do

coreto localizados na Avenida Goiás - Setor Central,
que serão adotados pela
Caixa de Assistência dos
Advogados de Goiás (Casag), primeira entidade a
aderir ao programa.
Criado pela Lei n. 10.346
de maio deste ano, o Adote
Uma Praça prevê a celebração de parcerias com a iniciativa privada, com pessoas
físicas ou jurídicas, com a
sociedade civil organizada

e demais entidades públicas para aperfeiçoar as
condições de uso dos espaços públicos e entornos.
O objetivo da parceria é a
recuperação da paisagem
urbana, com instalação e
manutenção de mobiliários, melhorias na iluminação, limpeza e segurança.
“Nosso foco é fazer com
que esses espaços voltem
a ser utilizados pela população para a convivência

e lazer e que, nos locais
possíveis, também sejam
realizadas atividades culturais e esportivas. Para
isso, as entidades parceiras
poderão optar por realizar
um projeto urbano-paisagístico dos espaços, com
sua devida manutenção,
ou somente a manutenção
do paisagismo implantado
pela Prefeitura de Goiânia”,
destaca o secretário de
Planejamento Urbano e

Habitação, Henrique Alves.
O Programa Adote uma
Praça é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e
Habitação (Seplanh), que
também será responsável pela formalização das
parcerias. De acordo com o
secretário, além do Coreto
e Relógio da Avenida Goiás, outros equipamentos
públicos já estão em processo de adoção por enti-

dades privadas na capital
e seus processos devem
ser concluídos as próximas semanas. “Além da
Casag, mais oito empresas
e entidades já nos procuraram, desde a sanção da
lei, propondo a adoção de
outros espaços na capital.
Os processos dessas parcerias já estão em análise
e deverão ser concluídos
nos próximos dias”, afirma
Henrique Alves

social

terça-feira, 20 DE AGOSTO DE 2019

retratos

rafael vilela

r_vilela@live.com

1

Divulgação

INVESTIMENTOS
PRIVATE
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O médico e empresário Alessandro Alarcão
inaugura nesta terça-feira, dia 20, a AA
Invest, escritório private de assessoria
de investimentos. O evento começa às
19 horas, terá a presença do CEO da Hub
Capital, Alexandre Marchetti, e contará com
painel sobre o momento macroeconômico
brasileiro com Fernando Araújo, gestor FCL
Capital. Para encerrar, coquetel assinado
pelo Buffet Liliane Lobo e para animar a
noite, show com RAFATOM Live.

BARCELONA

Workshop - Acontece nesta quarta-feira (21) o workshop “Mercado de Trabalho para Engenheiros nos
Estados Unidos”, com o advogado Witer DeSiqueira e a especialista em Comércio Exterior Mara Pessoni.

EXPOSIÇÃO GRATUITA

3

Wellington Robson

2

Gilberto Clemente

Dias & Amaral - Para comemorar os 20 anos de fundação, o escritório
Dias & Amaral Advogados Associados realizou, um coquetel para
convidados. Na ocasião, os sócios Diego Amaral e Ana Cristina de Sousa
Dias apresentaram também a reformulação da sede do escritório.

O Buriti Shopping recebe, de 19 a 23 de
agosto, a exposição fotográfica “Tá na
mídia, tá na lei: violência doméstica e
familiar contra a mulher”. A mostra, de
iniciativa do Tribunal de Justiça de Goiás, traz
30 imagens e relatos de mulheres vítimas de
violência e também fotografias de homens
que apresentam artigos da Lei Maria da
Penha. A exposição, gratuita, fica no Piso 1,
em frente ao Vapt-Vupt.

4
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Especialista em saúde estética, o biomédico
Dieick de Sá embarca no próximo dia 25
para Barcelona, na Espanha. Ele participará
entre os dias 29/08 e 01/09, da 11º edição do
5 Continente Congresso (5CC), evento esse
que apresentará novidades em tecnologias
na área da saúde estética. A conferência
internacional será realizada no Centro de
Convenções Internacional de Barcelona
(CCIB), e abordará temas como injetáveis
para uso estético, sistemas baseados em
energia cosmética e estética, ginecologia
estética, prática de gestão, marketing
digital e muito mais. Evento esse que reúne
profissionais da área esteta de diversos
países em busca de novos aprimoramentos,
técnicas e conhecimento.

FAST AÇAÍ

A rede de franquias goiana Fast Açaí,
única com polpa de açaí 100% orgânico,
inaugurou, na última semana, mais uma
unidade em Goiânia. A nova loja da marca
está localizada na Avenida T-15, no Posto
Ipiranga do Parque Amazonas. Com receitas
originais com quase 20 anos de sucesso, os
clientes poderão degustar na nova loja em
operação açaí de polpa 100% orgânica e
cupuaçu, sanduíche natural, wraps, Power
Shake (bebida energética) e suco natural
de açaí. Até o final de agosto de 2019, os
clientes também poderão comer o Fast
Gateau, bolinho de chocolate com açaí.

Aniversário - Andréa Mota comemorou o aniversário
dos filhos Fernando e Felipe em sua residência e a amiga,
Ana Carla Maia marcou presença na festa infantil.

Comemoração - Elpidio Fiorda Neto, Liliane Chuhay e Marco
Antonio Chuhay marcaram presença na noite festiva de comemoração
dos 26 anos do programa Pelos Bares da Vida no Master Hall.

3x4
Ewan McGregor viveu o lendário
personagem Obi-Wan Kenobi nos filmes I,
II e III da saga Star Wars, e ele pode SIM
retornar ao papel! Quem deu a informação
foi o Deadline.
A série “Silicon Valley” está chegando

ao fim. A HBO divulgou o trailer da 6ª e
última temporada, que chega no dia 27
de outubro.
Taylor Swift acaba de liberou a tracklist do
disco “Lover”, que chega às plataformas e
lojas de todo o mundo a partir do dia 23 de

agosto, e desmente parceria com Katy Perry.
De acordo com o Deadline, o ator Tituss
Burguess foi escolhido para apresentar um
programa de competição culinária! Pelo
que foi dito até agora, o projeto vai se
chamar “Dishmantled”.
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educação

MEC analisa novo modelo de distribuição
de recursos para universidades
Segundo ele, existem
alunos de universidades
no Sudeste que custam
mais caro que alunos do
Nordeste, por exemplo.
“Muitas vezes as universidades que se destacam
no índice de governança,
ou seja, que fazem melhor planejamento, são as
que menos recebem recursos”. O secretário falou
no 3º Congresso Internacional de Jornalismo de
Educação, o Jeduca, ocorrido em São Paulo.
Ele acrescentou que
a mudança será discutida com os reitores. Um
dos indicadores será o
ranking de governança
do Tribunal de Contas da
União (TCU). Outros índices utilizarão a criação de
patentes e de empregabilidade. A previsão é que o
debate sobre o tema seja
aprofundado entre o final
deste ano e meados do
ano que vem.

Direitos Humanos

Violência atinge mais
mulheres que trabalham
fora, mostra estudo
Trabalhar fora e ter independência financeira
não é garantia de proteção às mulheres contra
a violência doméstica. É
o que aponta um estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado nesta
segunda-feira (19). De
acordo com os dados
levantados, o índice de
violência contra mulheres que integram a
população economicamente ativa (52,2%) é
praticamente o dobro
do registrado pelas que
não compõem o mercado de trabalho (24,9%).
“Uma possível explicação é que, pelo menos
para um conjunto de casais, o aumento da participação feminina na
renda familiar eleva o

poder de barganha das
mulheres, reduzindo a
probabilidade de sofrerem violência conjugal.
Em muitos casos, porém,
a presença feminina no
mercado de trabalho –
por contrariar o papel
devido à mesma dentro
de valores patriarcais –
faz aumentar as tensões
entre o casal, o que resulta em casos de agressões e no fim da união”,
destacou o Ipea.
“Uma das conclusões é que o empoderamento econômico da
mulher, a partir do trabalho fora de casa e da
diminuição das discrepâncias salariais, não se
mostra suficiente para
superar a desigualdade
de gênero geradora de
violência no Brasil”.

política

Bolsonaro transferirá Coaf para o
Banco Central via medida provisória
A mudança do Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) para o
Banco Central será feita
via medida provisória (MP)
pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação foi
confirmada hoje (19) pelo
porta-voz da Presidência,
Otávio Rêgo Barros. Segundo o porta-voz, Bolsonaro conversou sobre o assunto tanto com o ministro
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, quanto
com o chefe da pasta da
Economia, Paulo Guedes.
“[A
transferência do
Coaf] será executada por
meio de medida provisória, colocando esse órgão
no guarda-chuva do Banco
Central e gerido por funcionários de carreira dessa instituição”, disse o porta-voz.
Segundo ele, o Coaf
será uma “unidade de in-

Valter Campanato/Agência Brasil

O

secretário de Educação
Superior
do Ministério da
Educação (MEC), Arnaldo
Lima, defendeu, nesta
segunda-feira (19), uma
nova distribuição de recursos da União para as
universidades federais.
Para ele, os índices de
desempenho seriam um
balizador mais adequado para definir o repasse de verbas.
Arnaldo afirmou que
as universidades com os
melhores índices de governança, por exemplo,
deverão ser premiadas. “A
forma de exercer autonomia universitária é prestar contas do subsídio
que recebe. Então, quem
é que presta contas? É
aquele que tem melhor
governança. Os indicadores de governança fazem
com que a gente tenha
mais previsibilidade para
que não faltem recursos.”

Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Destinação de verbas consideraria
índice de desempenho, diz secretário

teligência financeira” que
não perderá o caráter
colaborativo com outros
órgãos e manterá o perfil
de combate à corrupção.
“Essa mudança não inviabilizará esse combate

tão importante. Foi dentro desse contexto que o
presidente fez, por meio
do assessoramento dos
ministérios da Economia e
da Justiça, essas pequenas
modificações a fim de, po-

sicionando essa unidade
de inteligência financeira,
obter dela a mais eficiente
e eficaz ação”, disse.
De acordo com Rêgo
Barros, “há probabilidade
de que [a MP] saia, sim, em
curto prazo”.
Criado em 1998, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Coaf é uma órgão
de inteligência financeira
do governo federal que
atua principalmente na
prevenção e no combate à
lavagem de dinheiro.
A reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro
previa a transferência do
conselho para o Ministério
da Justiça e Segurança Pública. A medida, no entanto,
foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que manteve
o órgão subordinado ao
Ministério da Economia.
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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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Primeira lista

Lucas Figueiredo/CBF

Pia Sundhage convoca a Seleção
Brasileira Feminina nesta terça
Pia Sundhage faz sua primeira
convocação à frente da Seleção
para a disputa do Torneio Uber
Internacional de Futebol Feminino,
hoje, 20 de agosto, às 14h30

A

técnica Pia Sundhage anunciará nesta
terça-feira (20), às
14h30, a lista de 23 jogadoras convocadas para os
próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina,
nos dias 29 de agosto e 1
de setembro, no Torneio
Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções.
A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas.
O primeiro adversário do
Brasil será a Argentina, na
quinta-feira (29) às 21h30.
Antes, às 19h, Costa Rica e

Chile se enfrentam. Os dois
vencedores passam automaticamente para a final.
Em consequência, as duas
equipes que perderem irão
disputar o terceiro lugar.
O anúncio da lista de
convocadas será no auditório da CBF (Av. Luis Carlos
Prestes, 130 - Barra da Tijuca), seguido de coletiva de
imprensa com a técnica Pia
e integrantes da comissão
técnica da Seleção Feminina.
Interessados em participar da cobertura devem se
credenciar a partir das 13h
na sede da CBF.

