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n Discretamente, Ernesto Roller 
está inflando a folha de pagamen-
to da Secretaria do Governo com 
ex-prefeitos e ex-deputados, cujo 
“trabalho” é ajudar na articulação 
política com a Assembleia e com os 
municípios. 

n Depois de terminar a eleição como 
1º suplente de deputado federal, o 
itaberino Jean Carlo comemora a boa 
cotação de Magda Mofato para pre-
feita de Caldas Novas. Se ela ganhar, 
a vaga em Brasília é dele.

n Alguém enfiou na cabeça do presi-
dente da Câmara Romário Policarpo 
que ele pode representar uma candi-
datura de renovação na eleição para 
prefeito de Goiânia, no ano que vem. E 
o pior é que ele está acreditando. 

n O vice-líder do governo na Assem-
bleia Zé Carapô está sendo boicota-
do por boa parte dos colegas. Fato: 
a sua designação para o inexistente 
cargo, sem uma conversa prévia com 
a bancada, não foi bem digerida. 

n Quem diria: o ex-deputado federal 
Sandes Jr. está aparecendo razoavel-
mente bem nas pesquisas para pre-
feito de Goiânia. Trata-se do recall 
das 3 vezes em que ele disputou o 
cargo nos últimos 20 anos.

n A propósito: a maioria das pes-
quisas em Goiânia tem mostrado o 
prefeito Iris Rezende isolado em 1º 
lugar, seguido do senador Vander-
lan Cardoso, que não vai disputar. 
Daí em diante, há um pelotão de 
nomes embolados.

n O distrito industrial que o prefei-
to de Anápolis Roberto Naves está 
anunciando é pura enganação. Não 
há nada de concreto, nem mesmo 
uma área específica para receber as 
empresas. É só marketing eleitoral.

n A divulgação da lista dos 130 milio-
nários que financiaram jatinhos no 
BNDES não mostrou nenhum goiano 
entre os beneficiados. Há quem veja 
nessa constatação mais uma prova 
da fraqueza da economia estadual.

n Apesar do governo do Estado anun-
ciar com estardalhaço uma redução de 
quase 60% nos roubos de carros em 
Goiânia, no 1º semestre, a triste verda-
de é que todo santo dia 10 veículos são 
levados de seus donos. É duro.

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

Apesar de manter observadores infiltrados junto à plateia que acompanha as reuniões 
da CPI dos Incentivos Fiscais, no auditório Solon Amaral da Assembleia Legislativa, os 
empresários da Adial – cujo presidente é o canavieiro Otavinho Lage – não têm inter-
locução com os deputados que integram a comissão e menos ainda conhecem os riscos 
que estão correndo: existe entre os membros da CPI uma convicção no sentido de que 
existem abusos escandalosos na política de distribuição indiscriminada de isenções de 
ICMS nos últimos 20 anos, em Goiás, privilegiando ao todo exatamente 534 grandes 
indústrias. Do pouco que foi investigado até agora sobre o assunto, já se sabe que pra-
ticamente nenhuma das beneficiadas cumpriu ou cumpre as contrapartidas a que se 
obrigaram para receber as benesses, principalmente quanto a geração de emprego ou 
realização de investimentos prometidos. A Adial, entidade que defende esses empre-
sários, é totalmente despreparada e se limita a arrecadar contribuições para financiar 
ações estapafúrdias como a pesquisa, realizada no 1º semestre, que acabou represen-
tando um tiro no pé: comprovou-se que a população não tem noção sobre o que são 
os incentivos fiscais e suas possíveis vantagens para a economia goiana. 
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acoRDo coM a ENEl: UMa cRiaNÇa QUE aGoRa tEM MUitoS paiS
Não sem alguma razão, o deputado federal José Nelto lembra que denunciou sozinho por muito tempo a falta de qualidade dos serviços da Enel, desde a 
época em que estava na Assembleia, tendo sido acompanhado a partir de certo momento pelo governador Ronaldo Caiado e depois por mais ninguém. 
Agora, diz ele, o que há é uma revoada de políticos se arvorando em responsáveis pelo acordo que a companhia foi obrigada a fazer com os governos estadual 
e federal, assumindo o compromisso de investir, em seis meses, os recursos necessários para melhorar o fornecimento de energia elétrica em Goiás e também 
avançar quanto ao quesito qualidade. Pelo sim, pelo não, o fato é que aparentemente vai haver algum tipo de ganho para a população. A conferir.

SEM MaNDato, JoVaiR aRaNtES NÃo tEM coMo MaNtER o coNtRolE Do ptB
O ex-deputado federal Jovair Arantes conhece bem as regras do jogo político e por isso não pode reclamar da transferência do PTB em Goiás para o domínio 
do senador Luiz Carlos do Carmo e os prefeitos e demais dissidentes caiadistas do MDB. A regra, não escrita, é clara: os partidos sempre estarão na mão, nos 
Estados, de quem detém mandato, caso de Jovair Arantes durante os seus anos na Câmara Federa, mas não mais hoje em dia. Derrotado nas urnas e despo-
jado da cadeira parlamentar, não há o que reclamar: é sair de cena e ceder o lugar para quem está devidamente credenciado. Mas atenção: os ex-emedebistas 
que, se quiserem, vão assumir o PTB estão prontos para conviver pacificamente com os antigos controladores da sigla. É só questão de conversar um pouco. 

DoUtoRa cRiStiaNE ScHMiDt EScREVE litERaRiaMENtE MUito BEM
O apelo que a secretária da Economia Cristiane Schmidt passou no grupo do WhatsApp formado pelos secretários e auxi-
liares do governador Ronaldo Caiado, clamando por uma maior contenção das despesas e pela dedicação de toda a equipe 
a uma causa comum, a do ajuste fiscal do Estado, vazou para a imprensa e pelo menos deixou claro que a doutora escreve 
lindamente bem. Sim, o texto está literariamente bem construído, é de leitura agradável e, quanto ao conteúdo, revela le-
aldade absoluta a Caiado e mostrar espírito de liderança no sentido de se construir um sentimento de solidariedade dentro 
do governo para o enfrentamento da crise financeira herdada das administrações passadas – que é gravíssima. Só méritos, 
portanto. O surpreendente é que a doutora é dona de um estilo de redação realmente extraordinário e à altura de justificar 
os vários livros que já publicou, embora sobre temas áridos da economia. Trata-se de uma grata revelação. 

SEM VaNDERlaN Na DiSpUta, iRiS poDE MaNDaR FaZER o tERNo DE poSSE
Caso o senador Vanderlan Cardoso não venha a se candidatar a prefeito de Goiânia – e ele não vai, preferindo se guardar para a disputa pelo governo 
do Estado em 2022 –, o caminho para a reeleição de Iris Rezende estará mais do que pavimentado – para usar uma palavra em voga dentro do amplo 
leque de obras em andamento na capital, que inclui a recuperação asfáltica de todas as principais ruas e avenidas. Fora o senador, não há ameaça 
eleitoral real a Iris. Todos os demais nomes cogitados até agora estão a milhas de distância do velho cacique emedebista, que faz a melhor adminis-
tração da sua vida e se consolida como credor da confiança do eleitor goianiense. Vai ser uma eleição fácil. E olha que as chances de Vanderlan não 
são assim tão interessantes. Não há uma pesquisa, até agora, em que ele apareça bem situado, mas sempre em 2º lugar, a uma longa distância de Iris.

No EMBatE VERBal coM caiaDo, MaRcoNi acHa QUE SaiU lUcRaNDo
O ex-governador Marconi Perillo contabilizou como positivos os resultados do seu embate com o governador Ronaldo Caiado – que andou exage-
rando na dose ao atacar sem travas na língua o seu antecessor e envolver até familiares na polêmica. Quando o nível da discussão entre os políticos 
baixa, o maior prejudicado é sempre quem tem um cargo e uma autoridade a defender, caso de Caiado, que andou apelando mais do que Marconi na 
troca de acusações que dominou o noticiário político do Estado durante as duas últimas semanas. Atenção: o ex-governador pode ter razão em se 
sentir vitorioso. Não resta dúvida de que as suas manifestações foram mais sóbrias e mais equilibradas que as do governador. Marconi mostrou-se 
comedido na escolha dos adjetivos e ficou dentro do jogo democrático. Seu inimigo número um extrapolou.

DESpREpaRo Da aDial paRa DEFENDER oS iNtERESSES
DaS EMpRESaS coNSpiRa coNtRa oS iNcENtiVoS FiScaiS
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auditoria fiscal

Prefeitura de Goiânia lança 
novo sistema de fiscalização

o prefeito de Goi-
ânia, Iris Rezen-
de, realizou nesta 

terça-feira, 27, a entrega 
de 60 tablets e 90 cole-
tes funcionais e brasões 
a auditores fiscais da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh) e 
lançou o novo sistema 
de fiscalização que será 
utilizado pelos auditores 

fiscais e que possibilitará 
maior integração entre as 
diversas áreas de audito-
ria fiscal do município. 

Durante o evento, que 
contou com a presença 
de mais de 200 audito-
res fiscais do município, 
o Sindicato dos Funcio-
nários da Fiscalização 
Municipal (Sindiffisc) e os 
servidores da Superinten-
dência da Ordem Pública 
da Seplanh prestaram 
homenagem ao prefei-
to Iris e ao secretário de 
Planejamento, Henrique 
Alves.  “ Estamos muito 
gratos pelos investimen-
tos realizados pela atual 
administração municipal 

para que possamos ter 
melhores condições de 
trabalho. O lançamento 
desse novo sistema e a 
disponibilização desses 
equipamentos possibili-
tam que prestemos um 
serviço de maior qua-
lidade e precisão para 
os nossos munícipes”, 
afirmou o presidente do 
sindicato, Luiz Dias.

Desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciên-
cia e Tecnologia (Sede-
tec), em parceria com 
a Superintendência da 
Ordem Pública da Sepla-
nh Goiânia, o novo siste-

ma vai possibilitar que 
o auditor fiscal realize 
vistorias tendo acesso 
on line a todas as infor-
mações do contribuinte 
ou da empresa. O novo 
sistema possibilitará 
também que todas as 
peças fiscais possam ser 
anexadas aos processos 
de forma eletrônica e a 
partir do local onde o 
auditor fiscal estiver.

Henrique Alves des-
tacou que com o novo 
sistema Goiânia passa a 
ser a primeira capital do 
país a ter todos os seus 
serviços de auditoria fis-
cal vinculados a um úni-
co sistema e totalmente 

online. “A criação desse 
novo sistema traz um 
ganho imensurável para 
o serviço prestado pelos 
auditores fiscais do mu-
nicípio. Com ele os nos-
sos auditores poderão 
ter acesso a informa-
ções atualizadas acer-
ca dos locais que estão 
fiscalizando e poderão 
alimentar esse sistema 
dali mesmo, reduzindo 
gastos da Prefeitura com 
materiais e com a má-
quina pública”, destacou.

Durante o evento, o 
prefeito Iris Rezende des-
tacou o serviço prestado 
pela categoria nas mais 
diversas áreas da capital 

onde atuam, perpassan-
do pelas áreas de saúde, 
meio ambiente e postu-
ras. “A função de cada um 
é sublime. Sem o fiscal o 
mundo ficaria anárquico. 
Cada servidor da admi-
nistração, com muita gar-
ra e muito espírito públi-
co tem contribuído para 
colocarmos a Prefeitura 
nos eixos e, graças a vo-
cês, estamos realizando 
o compromisso que fir-
mamos quando me can-
didatei em 2016. É vocês 
que nos ajudarão a en-
tregar a gestão de forma 
ordenada e com uma po-
pulação mais feliz”, des-
tacou o prefeito.

Durante evento 
no Paço, sindicato 
dos funcionários 
da fiscalização 
homenageia 
prefeito Iris 
Rezende e 
secretário de 
Planejamento 
Urbano, Henrique 
Alves, pelos 
investimentos 
da atual 
gestão visando 
aprimorar 
os serviços 
prestados pela 
categoria
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câmara de Goiânia

Pádua Cantador recebe Moção de Aplauso
O cantor e compositor Pá-
dua recebe homenagem 
da Câmara Municipal de 
Goiânia nesta quarta-feira, 
dia 28. Na oportunidade, 
será entregue a “Moção 
de Aplauso”, pela música 
“Córrego do Botafogo”, que 
está no seu novo CD, a ser 
lançado em setembro. A 
iniciativa é do presidente 
da Comissão do Meio Am-
biente, vereador Gustavo 
Cruvinel (PV), destacando 
a sintonia da composição 
com o momento em que 
vivemos de discussão 
sobre a preservação do 

meio ambiente.

O córrego 
Concebida para ser um 

parque linear no plane-
jamento original de Goi-
ânia, a margem do Cór-
rego do Botafogo sofreu 
depredações por décadas, 
especialmente pela ação 
de invasores, incluindo a 
região da 115. A constru-
ção da Marginal Botafogo 
também contribuiu para 
a redução dessa área, que 
está totalmente modifi-
cada. Resta apenas uma 
pequena parcela, trans-

formada em parque.

A música 
Goianiense de nasci-

mento, Pádua relembra 
nos versos da música os 
tempos de infância, quan-
do costuma brincar às 
margens do córrego. Essas 
lembranças se transfor-
maram em musica, que já 
vem sendo divulgada em 
suas apresentações e em 
programas de rádio e TV.

A homenagem 
Segundo o vereador 

Gustavo Cruvinel, “o mo-

mento é oportuno para 
fomentar a discussão em 
torno do meio ambiente, 
e nada melhor do que ver 
essa preocupação retrata-
da por nossos artistas”, diz 
ele. Gustavo abriu espaço 
para que o cantor apre-
sente a música aos demais 
vereadores em plenário. 
Estão sendo convidadas 
ainda pessoas ligadas ao 
tema para prestigiar a ho-
menagem, que acontece 
nesta quarta, dia 18, às 10 
horas, dentro da Sessão 
Plenária da Câmara Muni-
cipal de Goiânia. 
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RefoRma 

Cais Novo Mundo recebe melhorias

o Cais Novo Mundo, 
unidade de Saúde 
da região Leste de 

Goiânia, está passando 
por uma ampla reforma 
em toda sua estrutura. A 
obra é realizada em par-
ceira com a Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura (Seinfra),  que man-
tém 15 operários traba-
lhando no local .

A área do Cais tem 
2.301 m² e tanto a ur-
gência quanto os ambu-
latórios estão recebendo 
várias melhorias, como 
as salas de reidratação, 
enfermarias, reanima-
ção, urgência odon-
tológica, consultórios 
médicos, sala de eletro-
cardiograma, medicação 
e curativos, laboratório, 
classificação de risco, 
raio x, administração, 
almoxarifado,depósito 
de medicamentos, sala 

de tele agendamentos 
e serviço social,  sala de 
imunização, consultórios 
odontológicos, escovó-
dromo, sala de atendi-
mento ao idoso e  outras.

O objetivo da Secre-
taria Municipal de Saú-
de (SMS) é qualificar o 
local para que receba a 
certificação de Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) Ampliada Pa-
drão I. Para atender as 

exigências do Ministério 
da Saúde, foram realiza-
das várias modificações, 
como adequação de ba-
nheiros PNE, aumento da 
área da sala de reanima-
ção, inclusão de quarto 
individual de curta du-
ração, farmácia na área 
de emergência, criação 
de uma sala de espera 
na urgência, criação de 
consultório odontológi-
co de urgência, reforma 

da área de ambulância 
coberta, divisão da re-
cepção em ambulatório 
e emergência.

Já estão prontos 90% 
da obra e a previsão é 
que ela seja concluída 
em setembro. Depois 
de entregue à SMS, ini-
cia o processo de quali-
ficação junto ao Minis-
tério da Saúde.

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA)  faz 

parte da Rede de Aten-
ção às Urgências. O ob-
jetivo é concentrar os 
atendimentos de saúde 
de média complexidade 
compondo uma rede or-
ganizada com a atenção 
básica, atenção hospita-
lar, atenção domiciliar 
e o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência - SAMU 192.  Se 
qualificada, a unidade 
recebe ainda um custeio 

mensal do Ministério da 
Saúde conforme a capa-
cidade operacional de 
funcionamento.

“A transformação do 
Cais Novo Mundo em 
UPA vai melhorar o aces-
so da população à saúde 
pública e aumentar a ca-
pacidade de atendimen-
to do SUS na região Les-
te de Goiânia”, explica a 
secretária municipal de 
Saúde, Fátima Mrué. 

Proposta é 
que o local seja 
transformado 
em Unidade 
de Pronto 
Atendimento

Di
vu

lg
aç

ão

ceRimônia 

Projeto “Pipa sem Cerol” encerra as 
atividades do semestre em Senador Canedo
A Prefeitura de Senador 
Canedo, por meio da Secre-
taria Municipal de Segu-
rança Pública e Mobilida-
de Urbana realizará nesta 
quarta-feira, 28 de agosto, 
o encerramento das ati-
vidades do projeto “Pipa 
sem Cerol”, que através da 
Guarda Municipal, Supe-
rintendência Municipal de 
Trânsito, Polícia Militar e 
Conselho Tutelar percorre-
ram a cidade para orientar 
e apreender as linhas com 
cerol ou chilenas, evitando 
acidentes e mortes. A ini-
ciativa é realizada todos 
os anos durante o período 
das férias escolares de 
julho. O encerramento do 
projeto será marcado por 
um concurso de redação, 
com alunos da rede mu-
nicipal de ensino, concur-
so da pipa mais criativa, 
além da eliminação das 

linhas apreendidas. A ce-
rimônia será realizada na 
antiga Estação Ferroviá-
ria, a partir das 9h.

Divirta sem riscos
O uso do cerol e da li-

nha chilena é proibido em 
todo o estado, e atribui 
responsabilidades cível e 
criminal aos responsáveis 
pelos danos causados. A lei 
municipal, nº 2.041/2017, 
é um pouco mais rígida, e 
puni não só o uso, mas a 
produção, comercialização, 
armazenamento, transpor-
te e distribuição do cerol, 
linha chilena ou qualquer 
material cortante utilizado 
na linha de empinar pi-
pas. Quem utiliza o cerol 
pode ser responsabili-
zado por lesão corporal 
culposa e perigo para a 
vida ou saúde de outros. A 
pena varia de dois meses 

a 1 ano de prisão.
A brincadeira de empi-

nar pipas é feita geralmen-
te nas ruas, o que pode 
causar acidentes. É acon-
selhável que essa prática 
seja realizada em locais 
abertos, longe de fiações 
e do trânsito, como pra-
ças, campos de futebol e 
parques. Caso uma pipa 
se enrosque em um fio 
elétrico pode causar cho-
ques fatais, além do uso 
da pipa durante o período 
chuvoso, pois o brinque-
do pode funcionar como 
um para-raios, atraindo o 
raio para a pipa.
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serviço
encerramento do pro-
jeto “Pipa sem cerol
Local: Antiga Estação Fer-
roviária. Data: 28 de agos-
to, a partir das 9h.
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  Sandra Oh irá narrar um documentário. 
De acordo com o Deadline, ela fará parte 
de “She Walks With Apes“.

  Scarlett Johansson e David Harbour 
aparecem em primeiro pôster de 
“Viúva Negra” que chega até nós em 

Maio de 2020.

  O aguardado filme “Coringa” ganhou 
uma série de teasers no Instagram do 
diretor, Todd Phillips. São seis vídeos 
bem curtinhos, que se pausados no 
momento certo, relevam juntos, a data 

do novo trailer: 28 de agosto.

  O novo álbum de Taylor Swift, “Lover”, 
já se consagrou como a maior semana de 
vendas de 2019 nos EUA para um disco. 
Cerca de 450.000 cópias foram vendidas 
em seu primeiro dia de lançamento. 
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Turnê - Goiânia recebe nesta sexta-feira, 30 de agosto, a nova turnê da cantora Ana Carolina “Fogueira em Alto Mar”. 
Comemorando 20 anos de carreira fonográfica a artista promete um show que mistura ritmos, e passeia por um repertório de 
canções do álbum homônimo e sucessos da carreira. A cantora se apresenta a partir das 21 horas, no Centro de Convenções Puc.

Parceria internacional - O psicólogo Danilo Suassuna 
recebeu a professora Tiziana Catenazzo e o professor Pier 
Maria Furlan, durante evento que oficializou a parceria 
internacional bilateral entre o goiano Instituto Suassuna e a 
Universidade de Turin, na Itália.

2 3

4

Pirenópolis - Ubirajara Padilha e Geraldo Rufino 
estiveram em Pirenópolis, na Pousada dos Pireneus 
Resort para a 5ª edição do SUMMIT CIO Cerrado.
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VDM Day - A drag queen Tanisha LaQuanda desfilou a criação do 
jovem estilista Alexandre Brito, que fez sua estreia como estilista 
durante o encerramento da 1ª edição do VDM Day. 

ToRNEio DE TÊNis
Segue até o próximo dia 31 de agosto 

o Social Open 2019, que é o torneio 
de tênis do Clube Social Feminino em 

Goiânia. Cerca de 200 pessoas entre 
associados e convidados participam 
do evento. São três categorias e os 

primeiros colocados ganham um final 
de semana no Ecologic Ville Resort, 

em Caldas Novas.  No sábado, dia 31 
o encerramento será com almoço e 
entrega das premiações. A cantora 

goiana Maíra Lemos faz um show no 
sábado à tarde a tarde no encerramento.  

MEGa MoDa PaRK
Inaugurado em novembro de 2018, o 
Mega Moda Park, shopping de moda 

atacadista pertencente ao grupo 
Mega Moda, chegará a 450 lojas com 
a inauguração da sua expansão nesta 

sexta-feira, dia 30 de agosto. Com 90% 
das unidades vendidas, o empreendimento 

antecipou a abertura em dois meses 
para que os lojistas possam já abrir suas 
portas e aproveitar o aumento do fluxo 

de clientes, que tem seu auge nos últimos 
meses do ano.

MaRKETiNG Na 
ENGENHaRia

Ademar Moura, gerente de marketing 
e comercial da EBM Desenvolvimento 

Imobiliário, ministrará palestra sobre 
Marketing na Engenharia no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia 
Jovem (CREA-GO), na próxima quinta-

feira, 29/08, às 19h. O foco da palestra é 
o desafio de como melhorar a eficiência 

dos resultados de marketing mostrando 
aplicações reais.

i loVE RaÇa
Daniel Ribas, gerente operacional e de 

vendas do Water Park e do Clube Privé 
e Marco Tulio Soldi da Show Business 

e Entretenimento preparam uma 
apresentação especial com a Banda Raça 

Negra no Water Park, um dos parques 
Prive Diversão, em Caldas Novas-GO. 

O evento, que acontece no dia 7 de 
setembro, a partir das 22h, apresenta 

a turnê “I Love Raça”, com sucessos 
como Cheia de Manias, Quando te 

encontrei, Maravilha, Tarde Demais, e 
a música recém-lançada “Nego Lindo”.  
Os ingressos já estão disponíveis para 

venda no Clube Privé, Náutico Praia 
Clube, Water Park e Vr Clothing ou  pelo 

site www.meubilhete.com.
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cooperativa
A Sicredi Cerrado GO inaugura hoje,  28, 
uma nova estrutura com 335m² no Edifício 
The Prime Tamandaré, no Setor Oeste. A 
escolha da região que concentra cerca de 
35% das operações de crédito da cidade 
segundo dados do Sicredi é estratégica. 
Além de um dos ambientes em formato 
hot desking, ou seja, em mesas compar-
tilhadas, o local também conta com re-
cursos que valorizam privacidade para 
fomentar novos negócios, a exemplo de 
uma sala privativa de reunião. Empregan-
do versatilidade, este ambiente ficará dis-
ponível para associados fazerem reuniões 
por meio de agendamento, no formato 
coworking, proporcionando novas expe-
riências e visando a geração de negócios.

protagonismo do agro
No dia 13 de setembro, o secretário de esta-
do de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa), Antônio Carlos de Souza Lima 
Neto, receberá profissionais de diversas áre-

as que irão palestrar durante o Seminário O 
Protagonismo do Agro em Goiás. O evento, 
realizado pela Seapa e suas jurisdicionadas 
Emater, Ceasa Goiás e Agrodefesa, traz uma 
abordagem linear e completa sobre o cená-
rio agro, a profissionalização corporativa e 
a gestão financeira do segmento. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser realizadas 
pelo site: www.agricultura.go.gov.br.  

pecuária
Touros jovens das raças Nelore, Brah-
man, Tabapuã e Guzerá provenientes de 
diferentes criatórios do Brasil Central 
serão ofertados no 2º LeiloShopping de 
Touros Jovens “A Excelência em Eficiên-
cia Genética”. Promovido pela Embrapa 
e pela Associação Goiana dos Criadores 
de Zebu (AGCZ), o evento será realiza-
do no dia 31 de agosto (sábado), a par-
tir das 8h, no Centro de Desempenho 
Animal do Núcleo Regional da Embrapa 
Cerrados, localizado na Embrapa Arroz e 
Feijão, em Santo Antônio de Goiás (GO).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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investidores

Vendas do Tesouro Direto superam 
resgates em R$ 440,7 milhões

com isso, houve emis-
são líquida de R$ 
440,7 milhões, infor-

mou hoje (27) a Secreta-
ria do Tesouro Nacional. 
No caso dos resgates, R$ 
2,123 bilhões foram rela-
tivos às recompras e R$ 
92,2 milhões, aos venci-
mentos dos títulos.

Em julho, foram reali-
zadas 545.576 operações 
de venda de títulos a in-
vestidores. Para o Tesouro 
Nacional, a utilização do 
programa por pequenos 
investidores “pode ser ob-
servada pelo considerável 
número de vendas até R$ 
5.000,00, que correspon-
deu a 86,0% das vendas 
ocorridas no mês”. O valor 
médio por operação ficou 

em R$ 4.869,62.
Os títulos mais deman-

dados pelos investidores 
foram os indexados à taxa 
Selic (Tesouro Selic) que 
totalizaram R$ 1,31 bilhão, 
representando 49,46% das 
vendas. Os títulos indexa-
dos à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ Ju-
ros Semestrais) somaram, 
em vendas, R$ 928,85 mi-
lhões e corresponderam a 
34,96% do total, enquan-
to as vendas de prefixa-
dos (Tesouro Prefixado e 
Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) tota-
lizaram R$ 413,87 mi-
lhões, ou 15,58%.

A maior parcela de ven-
das se concentrou nos títu-
los com vencimento entre 5 

e 10 anos, que alcançaram 
75,27% do total. Em segui-
da, as aplicações em títu-
los com vencimento acima 
de 10 anos representaram 
22,01%, enquanto os títu-
los com vencimento de 1 a 
5 anos corresponderam a 

2,72% do total.

Estoque
Em julho de 2019, o 

estoque do programa che-
gou a R$ 57,81 bilhões, 
crescimento de 1,53% com 
relação ao mês anterior 

(R$ 56,94 bilhões).
Segundo o Tesouro, os 

títulos remunerados por 
índices de preços se man-
têm como os mais repre-
sentativos do estoque, so-
mando R$ 27,73 bilhões, 
ou 47,96% do total. Na 

sequência, vêm os títulos 
indexados à taxa Selic, 
totalizando R$ 20 bilhões 
(34,60%), e os títulos pre-
fixados, que somaram R$ 
10,02 bilhões, com 17,33% 
do total. Por último, os tí-
tulos indexados ao Índice 
Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M) somaram R$ 
61,35 milhões (0,11%).

Investidores
Em julho de 2019, o to-

tal de investidores ativos 
no Tesouro Direto, isto é, 
aqueles que atualmente 
estão com saldo em apli-
cações no programa, atin-
giu a marca de 1.109.363 
pessoas. No mês passado, 
36.373 investidores tor-
naram-se ativos, um cres-
cimento de 3,39% em re-
lação ao mês anterior. Já o 
crescimento no número de 
investidores cadastrados 
no programa atingiu seu 
segundo maior valor na 
série histórica, 227.680, ou 
5,23% a mais na compara-
ção com junho, chegando a 
4.578.915 pessoas.

As vendas do Tesouro Direto 
atingiram R$ 2,656 bilhões, 
em julho. Já os resgates 
totalizaram R$ 2,216 bilhões
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A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as vendas do Tesouro Direto atin-
giram R$ 2,656 bilhões no mês de julho. Já os resgates totalizaram R$ 2,216 bilhões. 
Com isso, houve emissão líquida de R$ 440,7 milhões. Quanto aos resgates, foram R$ 
2,123 bilhões relativos às recompras e R$ 92,2 milhões, aos vencimentos dos títulos.
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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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Brasil no parapan 

Única mulher da 
equipe brasileira 
de tiro esportivo 

nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Lima, Débora 
Campos é avó há dois 
meses. O nascimento de 
Lucca marca nova fase na 
vida da atleta, que passou 
por duas cirurgias no om-
bro nos últimos 18 meses. 

“Tive rompimento parcial 
do tendão direito e lesão 
no manguito rotador do 
tendão esquerdo. Hoje 
ainda estou em recupe-
ração, principalmente no 
lado esquerdo”.

A cirurgia que levou 
Débora ao paradespor-
to, porém, foi realizada 
em 1987. Ainda adoles-
cente, ela foi atropelada 
em frente à escola onde 
estudava. Dez meses de-
pois, vítima de uma infec-
ção, teve a perna direita 
amputada. “Eu era uma 
adolescente e tive que, 
de um momento para o 
outro, trocar os sonhos de 
menina pela realidade de 
uma nova vida”.

O primeiro contato com 
o tiro veio por acaso. “Meu 
pai trouxe uma espingarda 

de chumbinho emprestada 
de um amigo. Eu não saía 
de casa e ele queria me 
distrair. E conseguiu. Eu 
destruí todas as plantas 
da minha mãe. Me lembro 
que em um final de se-
mana meu irmão foi lá e 
nós fizemos até um duelo”, 
lembra Débora.

Competição 
oficial

Em 2000, Débora pas-
sou por uma cirurgia 
bariátrica. Só nove anos 
depois, veio a primeira 
competição oficial no tiro. 
Com duas semanas de 
treinos, foi campeã brasi-
leira. A alegria no esporte, 
porém, foi afetada por um 
baque. Seis meses depois 
do título, ela ficou viúva. 

“O meu segundo marido 
e o meu maior incenti-
vador faleceu. E pensei 
em desistir. Foram os 
meus técnicos que me 
mantiveram no esporte.”

No fim de 2010, du-
rante o Campeonato 
Brasileiro, muitas lem-
branças e lágrimas. “Foi 
muito difícil. Quase lar-
guei tudo no meio da 
prova. Mas, parei, res-
pirei e continuei. É dia a 
dia. Não tem jeito. Acabei 
saindo com o vice-cam-
peonato”. Um ano depois, 
Débora passou a integrar 
a seleção brasileira.

Terceiro 
casamento

“As primeiras compe-
tições, eu fiz com próte-

se e competindo de pé. 
Mas, no início de 2011, 
tive uma queda e fratu-
rei o fêmur do lado am-
putado. Foram dois anos 
para me recuperar. Nes-
se longo período muitas 
coisas tinham mudado 
e acabei seguindo nas 
competições sempre na 
cadeira de rodas”.

No meio desse pro-
cesso de recuperação, 
Débora conheceu o atual 
marido, o técnico de fu-
tebol Alexandre Romão, 
um grande incentivador. 
Com o apoio dele, ela 
chegou aos Jogos Para-
límpicos do Rio, em 2016. 
“Foi uma experiência de 
contrastes. É o sonho de 
qualquer atleta estar lá. 
Mas, eu queria muito es-
tar na final. Até a metade 

da prova, estava em quin-
to lugar. Mas, me des-
concentrei em dois tiros 
e perdi a vaga”, con ta a 
atleta, que terminou em 
décimo-terceiro.  

O desempenho e as 
lesões no ombro fizeram 
com que pensasse nova-
mente em desistir. Mas 
Débora mudou de ideia 
– e de casa. Morou nos 
Estados Unidos, onde 
manteve a rotina de trei-
nos. Voltou a competir, 
passou pelas cirurgias 
nos ombros e chegou ao 
Parapan de Lima, onde 
disputa a prova de 25 
metros na pistola de ar 
comprimido nas classes 
P2 e P3. “Estou muito fe-
liz. É uma nova fase da 
minha vida e eu quero 
curtir cada momento”.

Atleta passou 
por duas 
cirurgias 
no ombro nos 
últimos 18 
meses
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Única brasileira no tiro esportivo, 
Débora Campos recomeça em Lima
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