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Goiânia tem quase r$ 1,6 bi para 
investir em obras na capital até 2020
Diferentemente de algumas pessoas que possuem diplo-
mas de mestrado e doutorado em Economia, mas que às 
vezes não conseguem obter os resultados esperados em 
outros entes da administração pública, sequer é econo-
mista. É Alessandro Melo, mestre em Ciência Política pela 
UFG que, sob a liderança do prefeito Iris Rezende, pilota a 
organização das finanças na prefeitura desde setembro de 
2017, tornando possível  e colocou a situação financeira 
da administração em posição invejável, dentre os demais 
municípios, e até em esfera superior do setor público. É 
graças a um conjunto de ações com foco bem definido cor-
tando gastos no custeio da máquina e ajustando as dívi-
das junto à União, segundo Alessandro. Com isso, a cidade 
marcou pontos importantes junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional, o que permitiu a obtenção de aval do Tesouro 
para a contratação de novos empréstimos. Hoje, Goiânia 
já conta com cerca de R$ 1,6 bi para investir em obras 
na sua infraestrutura até 2020, com destaques para a 
melhoria do sistema viário e do transporte coletivo. Mas 
crédito pode chegar a R$ 4,5 bi nos próximos anos. O 
transporte coletivo deverá receber relevante melhora, 
com a implantação do BRT no Eixo Note-Sul. Depois de 
passar os dois primeiros anos da administração sem di-
nheiro até para o cafezinho no Paço, hoje a reeleição do 
prefeito Iris Rezende em 2020 já é dada nos mais diversos 
segmentos sociais como muito provável, caso ele confirme 
a intenção em disputar.  Para isso, a reestruturação bem 
feita das finanças do município terá sido fundamental.

 REfoRço dE fiscalização

O deputado Lissauer Vieira (PSB) defende fiscalização refor-
çada no novo plano de investimentos anunciado ontem pela 
Enel. Presente no ato de assinatura do termo de compromis-
so entre o governo estadual, Ministério de Minas e Energia, 
a ANEEL e a empresa Enel, Lissauer Vieira (foto) manifestou 
expectativa na melhoria dos serviços de distribuição de ener-
gia elétrica no Estado. Porém, reforçou o compromisso de 
continuar a fiscalização no trabalho da distribuidora, que na 
ocasião sinalizou um conjunto de investimentos com o objeti-
vo de melhor a qualidade do serviço em Goiás, com aumento 
da capacidade de energia em 26%. Presidente da Assembleia 
Legislativa, o deputado Lissauer avalia como imprescindível a 
melhora do sistema de distribuição da energia, para suportar 
o processo de desenvolvimento no Estado.   

 
anivERsáRio do nEnzão
O ex-prefeito de Campinaçu Welinton Fernandes Rodrigues 
(Nenzão) prepara uma grande festa a ser realizada na segunda 
quinzena de setembro, para comemorar a passagem dos seus 
52 anos. O mundo político estadual está sendo convidado a par-
ticipar do acontecimento, que ocorrer nos moldes da festa do 
ano passado, para comemorar os 51 anos,  deverá ser numa na 
praça principal da cidade, próximo à sua casa. Segundo a coluna 
apurou junto a alguns dos políticos que já foram convidados a 
participar do evento. Dizem que dessa vez haverá a participação 
inclusive de uma dupla sertaneja famosa. Políticos de grande ex-
pressão deverão prestigiar o evento, a exemplo do ex-senador 
Wilder Morais (Pros) e do vice-governador Lincoln Tejota. 

ausência
Houve quem lamentasse a ausência de Nenzão tanto na 
festa em comemoração ao aniversário, quanto da filiação 
do ex-senador Wilder Morais ao Pros, há duas semanas.   
Nenzão e Wilder são grandes amigos. O ex-prefeito de 
Campinaçu foi chefe de gabinete do senador e coordena-
dor de sua campanha em 2018.  

divino REcEbE vandERlan
O prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes (PSD), recebeu 
ontem a visita de surpresa, do senador Vanderlan Cardoso 
(PP). Ferrenhos adversários políticos no município – Divino 
e Vanderlan – se falaram raríssimas vezes até hoje. Vander-
lan se elegeu prefeito do município em 2004 e foi reeleito 
quatro anos depois. Elegeu o sucessor, Misael Oliveira 
(PDT), que não conseguiu se reeleger. Diferentemente 
do que vem fazendo em relação a outros municípios, o 
senador não destinou ainda nenhuma emenda do Or-
çamento federal para Senador Canedo, mas se colo-
cou à disposição do prefeito, para o que ele precisar. 
Há quem desconfie que “tem coelho nesse mato.”   

 

Rio vERdE
Diante do franco favoritismo do prefeito Paulo do Vale 
(sem partido) e provavelmente do alto custo de uma 
campanha, ninguém na oposição teve a coragem de bo-
tar a cabeça pra fora ainda, para anunciar pré-candidatura 
à Prefeitura de Rio Verde. Será que ninguém se apetece?

dEsânimo
Uma secretária aparentando com idade aparente de uns 
25 anos comentava com a colega de repartição, sema-
na passada, que faz caminhada diariamente na Avenida 
Ricardo Paranhos, no Setor Marista, onde costuma se 
deparar com o prefeito Iris Rezende, também cumprin-
do ali sua rotina de atividades aeróbicas. Alguém do 
lado quis saber da moça se ela já havia trocado algumas 
palavras com o prefeito durante o trajeto. “Ainda não, 
mesmo porque eu apenas caminho em ritmo normal, 
enquanto que ele, o prefeito, faz é correr com a mesma 
disposição de pessoas bem mais jovens, que utilizam 
o local para as suas minimaratonas matinais”,  descre-
veu a mocinha, com ar de surpresa com disposição do 
emedebista. É, pelo visto não será missão fácil concorrer 
com Iris, na maratona de 2020. 

João no stf?
Um pastor da Igreja Assembleia de Deus sugeriu há poucos 
dias a criação de um movimento, para convencer o presiden-
te Jair Bolsonaro a nomear o deputado federal João Campos 
(PRB), para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, 
que será aberta em setembro, com a aposentadoria do mi-
nistro Celso de Melo. Na avaliação do religioso, João Campos 
possui o perfil adequado para o posto, pois além de jurista – é 
delegado de carreira e “terrivelmente evangélico”, perfil de-
fendido por Bolsonaro, para o posto.   

dE camisa azul
Um leitor enviou mensagem à coluna querendo saber se aquela ca-
misa azul com que o governador Ronaldo Caiado apareceu trajan-
do camisa azul em algumas fotos, ao lado do prefeito Iris Rezende 
num mutirão realizado no fim de semana, era homenagem ao time 
do Cruzeiro (MG), ou quem sabe uma peça esquecida no guarda-
-roupa, entre 1998 a 2000.   

HomEnagEm ao cRuzEiRo
A camisa azul de Caiado não tem nada a ver com homenagem ao 
time do Cruzeiro (MG), porque conforme apuramos, os seus times 
do coração são o Flamengo e o Anápolis. Melhor seria dirigir a per-
gunta ao próprio Caiado, pra saber se era uma das duas alterna-
tivas expostas acima. Se bem que melhor não, eu não faço essa 
pergunta sobre esse assunto tão cedo. Melhor mesmo é esperar a 
poeira levantada nos últimos dias abaixar.  
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acordo para choque

Em oito meses, o governador Ronaldo Caiado 
(DEM) infernizou a Enel Goiás, distribuidora 
que consegue se manter como a pior do país 
na sua categoria e que conseguiu a façanha de 
receber mais de 100 mil reclamações no ano 
passado. Rolou até ameaça de suspensão da 
concessão, que poderia ser feita pelo governo 
federal, graças à baixa qualidade dos serviços. 
Caiado tanto mexeu que mobilizou Ministério 
das Minas e Energia, Aneel e o testemunho 
de Rodrigo Maia para conseguir uma nova 
promessa da empresa. Ciado diz que, agora, o 
governo tem condição moral para cobrar e ser 
atendido. Do outro lado do balcão, o coman-
do local continua na mão do sr. Rochinha, que 
afirmou que, em três anos, teríamos a melhor 
distribuidora do país. Até agora, só blá, blá, blá. 

o novo rosário
A Enel está se comprometendo a aumentar 
em 26% a oferta de energia em Goiás. Com a 
construção de 17 novas subestações e reforma 
de outras 130.

caiado de volta 
O embate com o ex-governador Marconi Peril-
lo trouxe de volta o velho Caiado. Que não está 
cansado de guerra. Com discurso afiado e língua 
solta, cheio de tiradas no discurso. Caiado esco-

lheu emissoras de rádio no interior para deixar 
registrado o seu recado. 

estranho
Existe um certo açodamento por parte de as-
sessores em aprofundar as críticas ao tucanato 
goiano. Às vezes, caindo no exagero. É preciso 
avisar, por exemplo, que, tecnicamente, José 
Eliton não deixou folha atrasada. Não deixar 
dinheiro em caixa para honrar o compromisso, é 
outra história. Tanto que o tucano estava quitan-
do as folhas por volta do dia 20, no final de sua 
gestão. Mas não havia salário atrasado no dia da 
posse do novo governador. 

cara à tapa
O novo governo pediu seis meses para organizar 
a casa e acertar a folha de dezembro. Menos de 
5% dos servidores ainda não receberam. É bom 
lembrar que enquanto houver um sem receber a 
folha, tecnicamente, não estará quitada. 

Banho de povo
A união com o prefeito Íris Rezende (MDB) 
serviu para dar injeções em Caiado. De âni-
mo e de povo. 

ele não
José Eliton (PSDB) passou o final de semana 
negando possibilidade de ser candidato a pre-
feito de Goiânia. Mas parece que gostou de 
ser lembrado. Em tempo: os tucanos avaliam 
que, no momento9, é melhor apoiar um can-
didato aliado e guardar energia para 2022.

cutucão certeiro
Enquanto o senador Vanderlan Cardoso (PP) 
saía pelo Estado, falando das conquistas que 
tem proporcionado a vários municípios goia-
nos, recebeu um cutucão em casa: não olhou 
para Senador Canedo, município que acolheu 

a sua principal indústria e onde ele começou a 
constru7ir a carreira política. O resultado foi um 
encontro pra lá de amistoso com o prefeito Di-
vino Lemes (PSD). Sem juras de amor, mas com 
promessa de ajuda federal ao município. 

todos contra um
Adversário na eleição passada, o hoje deputado 
federal Alcides Ribeiro (PP) anunciou apoio à ree-
leição de Gustavo Mendanha (MDB) no municí-
pio. Sobrando pouco espaço para a concorrência. 

atuante
Major Vitor Hugo, 
deputado fede-
ral em primeiro 
mandato, vem se 
tornando presen-
ça mais frequente 
em Goiânia. Com 
trânsito no gover-

no Bolsonaro, fala mansa e equipe preparada 
tem conversado muito e ajudado na articula-
ção do PSL para a eleição do ano que vem.

do contra
José Nelto anuncia posição do Podemos con-
tra o aumento da verba do Fundo Partidário 
para o ano que vem. A posição é correta, mas 
o incremento já é tido como certo. 

rede anti-social
A temperatura sobe e é cada vídeo que a 
gente recebe no zap zap. Qualquer dia des-
ses, o Sérgio Moro inventa uma classifica-
ção dos vídeos por faixa etária. 

Guerra de estrelas
Falando nele, Moro está cobrando dinheiro de Paulo 
Guedes. Corte no orçamento pode inviabilizar o tra-
balho no Ministério da Justiça, na avaliação de Moro. 

voto no jaleco
Médicos goianos vão às urnas nesta quarta, para 
eleger representante e suplente junto ao Conse-
lho Federal de Medicina. Três chapas concorrem.

pra esquecer
Data emblemática esta quarta-feira, 28 de agos-
to. Não devemos fazer nada em agosto, escre-
veu um dia o poeta. Completa-se 40 anos da 
anistia. Aquela ampla, geral e irrestrita, que gera 
confusão até hoje. Que proporcionou a volta do 
irmão do Henfil, mas que continua desenterran-
do muita história triste. 

ah, os incentivos....
Diretor-executivo da Adial, Edwal Portilho de-
fendeu os incentivos fiscais, em depoimento à 
CPI que investiga o tema na Alego. Apresentou 
um crescimento de mais de 180% em 10 anos 
em ICMS recolhido pelas empresas incentivadas. 
A favor, aponta ainda o estímulo a cadeias pro-
dutivas, que também recolhem normalmente 
os seus impostos. Lembrando ainda que são 
empresas que não estariam por aqui, sem os 
incentivos, em sua maioria. Aponta ainda um 
clima de insegurança jurídica, com as discussões 
e mudanças na legislação na virada de governo. 
Algumas empresas acenam em acionar a justiça 
para manter os contratos antigos, onde o reco-
lhimento de imposto era menor.

marcelohel@gmail.com

“Todos estamos matriculados 
na escola da vida onde o 

mestre é o tempo”. (Cora Coralina)

Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos 
treze anos.  Mais da metade da população está acima do peso 
e a obesidade atinge um a cada cinco brasileiros, segundo da-
dos da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2018,  
divulgada pelo Ministerio da Saude.  De acordo com o levanta-
mento, 55,7% dos entrevistados têm excesso de peso - aumento 
de 30,8% desde 2006, quando o Ministério da Saúde começou a 
realizar a pesquisa. Naquele ano, 42,6% dos brasileiros estavam 
acima do peso. Já em relação à obesidade, entre 2006 e 2018 a 
porcentagem de pessoas aumentou de 11,8% para 19,8%, maior 
índice registrado em todo o período.  Em Goiás  54 % dos ho-
mens  estão acima do peso e 46 %  das mulheres estão  obesas.

Uma das enfermidades causadas pela obesidade e a hi-
pertensao, que  atinge entre 20% e 35% da população adulta 
na América Latina.  A doença ocorre quando a pressão do san-
gue, causada pela força de contração do coração nas paredes 

das artérias, para impulsionar o sangue para todo o corpo, 
se eleva.  A hipertensão pode, com o passar dos anos,  ge-
rar problemas no coração, que se torna dilatado e mais fraco. 
Uma das causas,  da também conhecida pressão alta,  pode 
ser o aumento da obesidade. Especialistas de diversos países 
discutem de forma sistemática como prevenir o aumento de 
peso e  também diminuir os índices alarmantes. Para se ter 
uma ideia, atualmente, 32 milhões de brasileiros são obesos. 
A alternativa que tem ganhado força no país é a cirurgia ba-
riátrica, um procedimento que consiste na redução da dimen-
são do estômago e do intestino. De  cada 100 brasileiros , 55 
estão  acima do peso. Grande parte desse grupo está  empe-
nhado na luta contra a obesidade, mas não consegue emagre-
cer e  o pior não conseguem mudar os hábitos alimentares. 

Diante deste perigo, os resultados de um estudo coordenado 
pelo Hospital do Coração de São Paulo,  apontam que a cirurgia 
bariátrica pode reduzir ou eliminar a necessidade de medica-

mentos para controle da hipertensão arterial na maioria dos 
pacientes obesos.  O estudo foi realizado com 100 pacientes, 
aleatoriamente designados para serem submetidos à cirurgia de 
redução do estômago (bypass gástrico) ou para continuar com 
seus tratamentos com medicamentos anti-hipertensivos.

Em decisão recente, o Conselho Federal de Medicina am-
pliou a indicação para a cirurgia bariátrica. Antes o procedi-
mento era recomendado apenas para adultos com obesidade 
mórbida, ou seja, com índice de massa corporal, acima de 40. 
Agora é indicada também para adolescentes e para aqueles 
com IMC a partir de 30 e com diabetes tipo 2.

Em apenas cinco anos, a procura pela cirurgia aumentou 
47%, de acordo com estatísticas da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje, o Brasil só está atrás dos 
Estados Unidos, no ranking mundial da redução no estômago. 
Uma alternativa  positiva que diminui os riscos de doença do 
coração, diabetes, apneia do sono e a obesidade mórbida. 

Leonardo Porto Sebba 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
Seção Goiás  e gastro cirurgião 

Obesidade 
e hipertensão 
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Prefeitura realiza mutirão de obras 
viárias em todas as regiões de Goiânia

É grande a expectati-
va da população em 
relação a obras de 

impacto na mobilidade ur-
bana da capital goiana. As 
atividades movimentarão 
cerca  de R$ 1 bilhão, sen-
do R$ 400 milhões para 
recapear 600 trechos de 
ruas e avenidas onde o 
asfalto está deteriorado e 
precisa ser refeito.

O secretário de Infraes-
trutura, Dolzonan  Matos, 
conta que é esperada a re-
cuperação de 20% de toda 
a malha viária da cidade, 
em ruas coletoras e arte-
riais, além de outras com 
alto índice de verticaliza-
ção em bairros da região 
Sul, como Marista, Oeste, 
Jardim Goiás, Bueno, Bela 
Vista e Jardim América. 
Ao todo, 628 ruas, em 107 
bairros, com 627 quilôme-
tros, devem ser restaura-

das até o final de 2020.
Para auxiliar nos tra-

balhos, devido à grande 
quantidade de ações, a 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços 
(Seinfra) abriu processo 
seletivo para a contra-
tação de 67 servidores 
temporários, dentre eles, 
engenheiros civis, elétri-
cos, arquitetos, tecnólo-
gos em edificações com 
o objetivo de ampliar a 
frente de serviços.

Questionado sobre 
os transtornos causados 
pelas obras, Iris Rezende 
destacou as melhorias e 
transformações que vi-
rão para a cidade. “Ape-
sar dos incômodos que 
as obras geram, temos 
certeza de que em pouco 

tempo os comerciantes e 
moradores, todos estarão 
tranquilos e festejando 
a ação da prefeitura”, co-
mentou, ao visitar o início 
das obras de continuação 
da Avenida Leste-Oeste.

Ritmo acelerado 
para concluir o 
trecho leste

As intervenções na Ave-
nida Leste Oeste começa-
ram há pouco mais de um 
mês e a expectativa é quan-
to às passagens da avenida 
pelo estacionamento da 
Câmara Municipal, na rua 
74, Praça do Trabalhador, 
além dos viadutos sobre 
a Marginal Botafogo e BR 
153, que devem ser ini-
ciadas ainda este ano.

Por enquanto, operários 
da empresa responsável 
trabalham para cons-
trução de um bueiro no 
córrego Palmito, entre a 
BR 153 e a Avenida Man-
chester, na Vila Moraes.

O trecho de pouco 
mais de 8 km de exten-
são e que compreende 
o início da parte Leste, a 
partir da rua 74, no cen-
tro, irá até a Avenida das 
Cerâmicas, na divisa com o 
município de Senador Ca-
nedo, seguindo o leito da 
antiga estrada de ferro.

As obras contam com or-
çamento de R$ 68 milhões, 
R$ 35 vindos do Governo do 
Estado, por meio de convê-
nio firmado com a Prefei-
tura de Goiânia, que arcará 
com o restante de R$ 33 

milhões. A expectativa é ter 
a conclusão das ações até o 
final do próximo ano.

A medida em que as 
obras avançam, cresce a 
esperança de quem preci-
sa utilizar as vias próximas 
ao Centro, uma das regiões 
mais movimentadas de 
Goiânia. André Araújo re-
vela que utiliza quase que 
todo o trajeto já pronto da 
avenida e que o novo tre-
cho facilitará ainda mais 
a vida do comerciário. “É 
uma importante ligação 
dos bairros para chegar até 
o Centro e que vai reduzir 
ainda mais o tempo que 
gasto para me locomover 
ao trabalho’, comenta.

Já o BRT Norte Sul des-
lanchou e agora avança 
com obras em pontos es-
tratégicos como na Aveni-
da Goiás, com a ampliação 
do sistema de drenagem, 
troca do piso e constru-
ção de pontos de ônibus. 
No lado sul, a via exclusi-
va para os ônibus ganha 
corpo com intervenções 
no cruzamento da Rua 90 
com a Avenida 136, onde 
está sendo construída uma 
trincheira, e mais a frente, 
onde teremos a adequação 
do Terminal Izidória no Se-
tor Pedro Ludovico. A partir 
de setembro, um terminal 
provisório será utilizado 
nas proximidades para 
que sejam concluídas as 

mudanças no local.
Na divisa com Apareci-

da, uma parceria entre as 
duas cidades vizinhas mo-
dificou o cruzamento da 
rotatória dos Correios num 
ponto por onde passará o 
BRT, dentro dos 21,7 km 
de extensão, já próximo ao 
terminal Cruzeiro do Sul, 
que ao ser concluído será 
composto por duas trin-
cheiras, seis terminais e 37 
estações de embarque e 
desembarque. Atualmente, 
as obras chegam a 50%.  

O BRT Norte-Sul está 
orçado em R$ 217 milhões, 
em valores iniciais, sendo 
R$ 140 milhões de recursos 
do FGTS e R$ 77 milhões 
de contrapartida da Prefei-
tura de Goiânia. Em valores 
atualizados, a construção 
de todo o sistema já chega 
a R$ 400 milhões: R$ 270 
milhões do FGTS e R$ 130 
milhões da Prefeitura.

Com relação às ações 
chamadas pelo prefeito de 
Mutirão de obras para Goi-
ânia, Iris destaca que serão 
concluídas até o final da 
gestão. “Temos que pensar 
no futuro, construir vias 
para facilitar o tráfego de 
veículos, principalmente 
dos ônibus do transporte 
coletivo. Estamos lutan-
do para concluir todas 
as obras iniciadas no 
meu mandato até o final 
de 2020”, afirma.

Continuação da 
Leste-Oeste, BRT 
e recapeamento 
de mais de 
600 vias terão 
investimentos 
de cerca de 
R$ 1 bilhão
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Novo polo empresarial que será implantado 
em Aparecida deve gerar 10 mil empregos
O prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha, vice-
-prefeito Veter Martins e 
secretários da adminis-
tração municipal se reu-
niram na manhã desta se-
gunda-feira, 26, na sede 
da Prefeitura de Apare-
cida com investidores do 
Global Park – Centro de 
Operações Logísticas e 
Inteligência Empresarial, 
que será implantado na 
região Leste da cidade. 
Na ocasião, foi apresen-
tado o projeto do com-
plexo logístico com in-
fraestrutura comercial, 
industrial e empresarial, 

que visa atender às no-
vas perspectivas econô-
micas da região Centro-
-Oeste e ofertar 10 mil 
postos de trabalho.

“Eu fico feliz de poder 
conhecer o projeto de um 
novo complexo empresa-
rial começando na cidade 
que irá gerar emprego e 
renda para nossos traba-
lhadores. Isso é impor-
tante para o desenvolvi-
mento de Aparecida. E 
completo dizendo que 
estamos trabalhando 
para reduzir a burocra-
cia para os investimen-
tos em Aparecida”, expli-

cou o prefeito Gustavo 
Mendanha ao destacar o 
potencial de Aparecida.

Os representantes da 
Global Park disseram 
que se interessaram em 
Aparecida pelo poten-
cial da cidade. “Estamos 
trazendo o projeto em 
primeira mão para que o 
prefeito Gustavo e equipe 
de secretários para que 
eles conheçam o empre-
endimento que está sur-
gindo em Aparecida. Nós 
acreditamos no potencial 
do município e o Global 
Park será um marco. No 
entanto, precisamos con-

tar com o apoio do poder 
público municipal para 
termos sucesso no proje-
to”, afirmou Sérgio Araújo, 
um dos investidores do 
empreendimento.

Gustavo Mendanha 
completou será enviada 
para a Câmara um proje-
to de Lei que tem como 
objetivo atrair mais in-
vestimentos. “Fortalecer 
e incentivar a vocação 
econômica do município 
para o setor econômico 
é uma das nossas metas. 
Aparecida é a cidade da 
vez e queremos prospec-
tar grandes investimen-

tos, atrair empresas para 
o nosso município e com 
isso gerar novas opor-
tunidades de emprego e 
fortalecimento da nossa 
economia. Por isso, vamos 
propor um projeto de lei 
para dar mais celeridade 
aos processos de libera-
ção de licenças e redução 
de taxas. Com isso, quere-
mos fazer justiça fiscal e 
ao mesmo tempo extin-
guir algumas exigências 
que são vistas como des-
necessárias”, finalizou.

Global Park
Com uma localização 

estratégica próximo a 
BR-153 e polos Dimag 
e Daiag, na região Les-
te de Aparecida, o em-
preendimento terá es-
trutura completa com 
amplas ruas e avenidas, 
galeria pluvial, rede de 
água e esgoto, em uma 
área total de 1.600.000 
m², com lotes a partir 
de 2.800m². O complexo 
contará com fibra óptica, 
rotas de distribuição e 
logística. A expectativa 
é ofertar para os próxi-
mos dois anos milhares 
de postos de trabalho e 
mão de obra qualificada.



5Terça-feira, 27 DE AGOSTO DE 2019 social

  Morreu em Gonçalves, no Estado de Minas Gerais, a atriz, 
escritora e roteirista Fernanda Young. Ela teria sido vítima de 
uma crise de asma, seguida por uma parada respiratória.

  Foram liberados todos os detalhes a respeito de “El Camino: 
A Breaking Bad Movie”, filme da clássica série que chega 
oficialmente pela Netflix.

  A Disney anunciou sua mais nova animação durante a D23 
Expo, “Raya and the Last Dragon” (Raya e o último dragão, em 
tradução livre).

  A dupla Tom Holland e Chris Pratt subiu ao palco da D23 em 
Anaheim, na Califórnia, pra apresentar ao público a mais nova 
animação da Pixar, “Ownward”. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Presença - Na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, a TXC Brand inaugura sua nova loja no Passeio das Águas Shopping. A marca, 
criada em 2015, promoverá, a partir das 19h, um coquetel de lançamento que contará com a presença da modelo Andressa Suita.

Crool - O empresário dentista Cassiano Medeiros recebeu os 
colegas dentistas Carlos Henrique Chaves, George Iunes e Hebert 
Svizzero na apresentação do aparelho Invisalign, no Crool.

2 3

4

Show - Water Park recebe Raça Negra, na nova turnê 
I Love Raça, show que acontece pela primeira vez na 
cidade de Caldas Novas - GO, dia 7 de setembro.
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Invisalign - O empresário dentista Frederico Coelho recebeu 
a diretora de relacionamento Paula Medrado e a dentista Carla 
Rockenbach na apresentação do Invisalign.

BliTZ Do aDoRNo
O Hospital Estadual de Urgências de Aparecida 

de Goiânia Cairo Louzada (Huapa) promove a 
partir de hoje (27) até quinta-feira (29 de agosto) 

, ação de conscientização aos trabalhadores 
da unidade sobre o perigo do uso de adornos 
no ambiente hospitalar. A chamada “Blitz do 

Adorno”, organizada pelos Serviços Especializado 
em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Huapa, 
vai percorrer todos os setores administrativos 

e assistenciais, alertando sobre os riscos de 
transmissões de doenças.

sala ViP
O Shopping Bougainville acaba de inaugurar 

mais um serviço exclusivo para os seus clientes. 
Trata-se da Sala Vip, no Espaço Valet, que foi 

totalmente concebida para proporcionar conforto 
e bem estar dos frequentadores do shopping. O 

espaço possui 35m², fica no Piso G1 e pode ser 
utilizado mediante o pagamento de R$ 16. A Sala 
Vip é mais uma das iniciativas do Bougainville de 

reestruturar sua infraestrutura física, que já passou 
por intervenções como a repaginação da fachada, 

a troca da iluminação por lâmpadas LED no mall 
e no estacionamento, a reformulação da Praça de 

Alimentação, a substituição do mobiliário em todo 
o shopping.

BUTiQUE Da caRNE
Com inspiração na evolução do homem em 

relação a carne e o fogo, no dia 27 de agosto, será 
inaugurado em Goiânia o restaurante e butique 

de carne ‘O Rancho’. Com conceito inovador, o 
novo restaurante oferece algumas propostas de 
dar água na boca, uma delas é deixar os clientes 

à vontade para optar por churrasco preparado 
na Parrilla, escolhendo o corte no expositor 

e indo direto para a brasa. Além também 
da opção do carro chefe, que é o autêntico 

churrasco texano, uma experiência gastronômica 
diferenciada, o brisket, a costelinha suína e a 

costela bovina são assados lentamente em um 
Pit Smoker, processo que os deixa derretendo e 
suculentos. Na inauguração será servido chopp 

para os convidados e o brisket, que é uma das 
especialidades da casa.

ic WEEK
Entre os dias 31 de agosto e 1 de setembro,  

acontece a Inesquecível Casamento Week Rio. 
Apresentando tudo o que é tendência no setor 

durante, o já tradicional evento acontece no 
Shereton Grand Rio, no Leblon. Com a participação 
de grandes nomes do segmento, para a edição de 

2019, a estilista gaúcha Sandra Ferraz, que tem seu 
ateliê homônimo em Porto Alegre, desembarca 

pela primeira vez na capital fluminense lançando 
uma coleção exclusiva para as noivas cariocas. 
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Viagem

Gastos em viagem ao exterior são 
os maiores para julho desde 2014

as despesas de bra-
sileiros em viagens 
ao exterior au-

mentaram em julho. No 
mês passado, os gastos 
totalizaram US$ 1,898 
bilhão, com crescimen-
to de 9,64% em relação 
ao mesmo mês de 2018 
(US$ 1, 731 bilhões).

É o maior resultado para 
o mês desde julho de 2014 
(US$ 2,408 bilhões). Os da-
dos foram divulgados pelo 
Banco Central (BC).

Segundo o chefe do De-
partamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, o 
dólar mais barato estimu-
lou as viagens internacio-
nais nos últimos meses. 
Ele lembrou que a taxa 
de câmbio média estava 
em R$ 4, em maio, caiu 
para R$ 3,86 em junho 
e para R$ 3,75 em julho. 
Para agosto, a expecta-
tiva é que o aumento de 
gastos “pode se reverter”.

“Aparentemente o 
aumento do câmbio em 
agosto, vai reduzir as 
despesas com viagens”, 
destacou.

Dados preliminares 
deste mês, até o dia 22, 
mostram que as despe-
sas chegaram a US$ 992 
milhões, enquanto que as 
receitas de estrangeiros 
no Brasil ficaram em US$ 
314 milhões.

Nos sete meses do ano, 
esses gastos com viagens 
ao exterior estão menores. 
Nesse período, as despesas 
chegaram a US$ 10,705 
bilhões, queda de 5,3% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

As receitas de estran-
geiros em viagem ao Bra-
sil chegaram a US$ 598 
milhões no mês passado 
e a US$ 3,674 bilhões em 
sete meses, com cresci-
mento de 43,41% e de 
0,46%, respectivamen-
te, na comparação com 
os mesmos períodos de 
2018. Com isso, a conta 
de viagens, formadas pe-
las despesas e as receitas, 
fechou julho negativa em 
US$ 1,3 bilhão e nos sete 
meses do ano com déficit 
de US$ 7,030 bilhões.

Contas externas
As viagens internacio-

nais fazem parte da conta 
de serviços (viagens inter-
nacionais, transporte, alu-

guel de investimentos, en-
tre outros) das transações 
correntes, que são compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências 
de renda do Brasil com ou-
tros países. No mês passa-
do, a conta de serviço ficou 
negativa em US$ 2,957 bi-
lhões e no acumulado de 
janeiro a julho, em US$ 
18,977 bilhões.

A balança comercial 
contribuiu positivamente 
para o resultado das con-
tas externas ao registrar 
superávit (exportações 
maiores que importações 
de mercadorias) de US$ 
1,602 bilhão em julho e 
de US$ 24,350 bilhões 
em sete meses.

A conta de renda pri-
mária (lucros e dividendos, 
pagamentos de juros e sa-
lários) registrou déficit de 
US$ 7,927 bilhões no mês 
passado e de US$ 28,856 
bilhões de janeiro a julho.

A conta de renda se-
cundária (renda gerada 

em uma economia e dis-
tribuída para outra, como 
doações e remessas de 
dólares, sem contrapartida 
de serviços ou bens) teve 
resultado positivo de US$ 
247 milhões no mês pas-
sado e de US$ 1,8 bilhão 
nos últimos sete meses.

Com esses resultados, 
as transações correntes 
fecharam julho com déficit 
de US$ 9,035 bilhões e o 
acumulado de sete meses 
com saldo negativo de 
US$ 21,683 bilhões. Nos 
mesmos períodos de 2018, 
os resultados negativos 
eram menores: US$ 4,396 
bilhões e US$ 12,261 bi-
lhões, respectivamente.

O BC espera por um 
déficit em transações cor-
rentes menor para julho: 
US$ 5,3 bilhões. Segun-
do Rocha, a expectativa 
foi frustrada devido a 
“de maior quantidade de 
importações na última 
semana e também por 
uma remessa de lucros e 

dividendos mais elevadas 
do que o antecipado pelo 
Banco Central”.

De acordo com Rocha, 
o resultado do acumu-
lado do ano até julho é 
explicado por dois moti-
vos: redução do superá-
vit comercial e aumento 
do resultado negativo da 
conta de renda primária.

“O superávit comer-
cial se reduziu US$ 6,8 
bilhões [na comparação 
com janeiro a julho de 
2018], devido funda-
mentalmente à redução 
das exportações”, disse.

Segundo ele, enquan-
to as exportações caíram 
4,7%, as importações au-
mentaram 0,4%, de janei-
ro a julho deste ano na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Segundo Rocha, a renda 
primária foi impactada 
pelo aumento das remes-
sas de lucros para o exte-
rior. Ele acrescentou que a 
redução do supérávit co-

mercial é responsável por 
cerca de 60% do aumento 
do déficit das transações 
correntes, enquanto que 
a conta de renda primária 
responde por 40%.

Para agosto deste ano, 
o BC espera que o déficit 
em transações correntes 
fique em US$ 4,8 bilhões.

Investimento 
estrangeiro

Quando o país registra 
saldo negativo em tran-
sações correntes, precisa 
cobrir o déficit com inves-
timentos ou empréstimos 
no exterior. A melhor forma 
de financiamento do saldo 
negativo é o investimento 
direto no país (IDP), porque 
os recursos são aplicados 
no setor produtivo. No mês 
passado, esses investimen-
tos chegaram a US$ 7,658 
bilhões, abaixo do déficit 
em transações correntes. 
Nos sete meses do ano, 
entretanto, superaram o 
saldo negativo das contas 
externas ao registrarem 
US$ 44,996 bilhões.

Esses investimentos 
superaram a previsão do 
BC para o mês: US$ 6,5 
bilhões. Para agosto, a 
previsão é que o IDP fique 
em US$ 5,5 bilhões. Neste 
mês até o último dia 22, 
o investimento direto no 
país estava em US$ 4,749 
bilhões. “Não obstante seja 
um resultado de ingressos 
robustos, se esse resultado 
de US$ 5,5 bilhões se con-
firmar, se comparar com 
agosto de 2018, quando 
houve um montante de 
ingressos fora da curva por 
volta de US$ 11 bilhões, 
haverá uma redução do 
IDP em 12 meses”, disse.

Dólar mais 
barato estimulou 
as viagens 
internacionais 
nos últimos 
meses
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INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º dos aposentados
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) come-
çou a pagar a primeira 
parcela do 13º salários 
dos aposentados e pen-
sionistas. A data de pa-
gamento varia de acordo 
com o número final do 
benefício. O dinheiro será 
depositado junto com a 
folha mensal de agosto.

A antecipação vai be-
neficiar aqueles que, 

durante o ano, tenham 
recebido auxílio-doença, 
auxílio-acidente, aposen-
tadoria, auxílio-reclusão 
ou pensão por morte e 
demais benefícios admi-
nistrados pelo INSS que 
também façam jus ao 
abono anual. A parcela 
dos 50% restantes será 
paga no fim do ano.

“É o cronograma nor-
mal de pagamento. Você 

recebe sua aposentadoria, 
ou sua pensão, acrescido 
dos 50% [do décimo ter-
ceiro]”, disse o secretário 
especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério 
da Economia, Rogério 
Marinho, ao anunciar a 
medida no último dia 5 
de agosto, em entrevista 
à imprensa.

Segundo Marinho, o 
presidente Jair Bolsonaro, 

ao assinar a Medida Pro-
visória (MP) 891/2019, 
transformou a antecipa-
ção dos pagamentos em 
regra. Anteriormente, a 
gratificação em agosto 
era determinada com as-
sinatura de decreto presi-
dencial a cada ano.

“Com a medida, a par-
tir de agora, haverá pre-
visibilidade para que, no 
futuro, os aposentados 

e pensionistas do INSS 
possam se programar, 
uma vez que terão uma 
garantia real de que re-
ceberão esse adianta-
mento no mês de agos-
to. Não dependerão mais 
do poder discricionário 
do presidente da Repú-
blica na ocasião”, disse o 
secretário.

A antecipação repre-
sentará uma injeção de 

R$ 21,9 bilhões na eco-
nomia neste terceiro 
trimestre. Terão direito 
à primeira parcela do 
abono anual cerca de 30 
milhões de benefícios. 
Não haverá desconto de 
Imposto de Renda nes-
sa primeira parcela, que 
será cobrado apenas em 
novembro e dezembro, 
quando for depositada a 
segunda parte do abono.
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Copa verde

Goiás decide em casa com Luverdense
Quem passar do 
confronto enfrenta o 
vencedor de Costa Rica/
MS e Cuiabá na semifinal Di
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Nesta segunda-feira, 26, a CBF di-
vulgou a tabela detalhada das 
quartas de final da Copa Verde. 

Além das datas e horários, foi realiza-
do sorteio para definição dos mandos. 
O Goiás, representante goiano ainda 
vivo no torneio, decide em casa.

O clube esmeraldino duela com o 
Luverdense. O jogo de ida será às 21h 
de quarta, 04/09, no Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde/MT. A partida de vol-
ta será na Serrinha, 16h, do dia 11.

Quem passar do confronto enfrenta 
o vencedor de Costa Rica/MS x Cuiabá 
na semifinal da Copa Verde. Confira os 
cruzamentos das quartas (times da co-
luna dois decidem em casa):

Paysandu-PA x Bragantino-PA
Atlético-AC x Remo-PA
Luverdense-MT x Goiás-GO
Costa Rica-MS x Cuiabá-MT
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