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Governo quita cem por cento 
da folha de dezembro
O governo estadual quitou ontem integralmente a 
última parcela do pagamento da folha de dezembro 
aos servidores, dívida essa herdada do governo pas-
sado. Foram R$ 100,7 milhões depositados na conta 
de 6.087 servidores, 3,5% do montante da dívida. 
Foram oito meses sofridos tanto para os servidores 
que foram surpreendidos pelo governo anterior, de 
que eles não receberiam os seus salários referen-
tes a dezembro, às vésperas do Ano Novo. Muitas 
famílias tiveram que cancelar as viagens de férias 
com as crianças, pela frustração da expectativa de 
receber. Muitos projetos foram adiados. Mas foi um 
período difícil também para o novo governo, que 
além do saldo de R$ 295.825.031,61 da folha para 
quitar, ainda encontrou o Estado com praticamente 
toda a sua receita comprometida com dívidas a per-
der de vista. Estradas esburacadas em quase todo 
o Estado e nenhum dinheiro no caixa, para essa fi-
nalidade. Pouco podia fazer porque não tinha onde 
tirar dinheiro. Onde quer que comparecesse, para 
participar dos compromissos da agenda, o governa-
dor Ronaldo Caiado se deparava com manifestações 
de servidores protestando com vaias e palavras de 
ordem, pelo pagamento. A não quitação da folha de 
dezembro atingiu cerca de 170.000 servidores.

acoRdo do duodécimo foi 
fEstEjado EntRE as paRtEs
O acordo firmado entre o presidente da Assembleia, deputado 
Lissauer Vieira, e o governador Ronaldo Caiado, em relação ao 
valor do duodécimo a ser repassado ao Legislativo no ano que 
vem foi bem recebido entre os deputados. O valor foi fixado em 
R$ 96 milhões divididos em 12 parcelas de R$ 8 milhões. Segun-
do Lissauer, esse recurso será todo investido na construção da 
nova sede da Assembleia, no Parque Lozandes. Para o deputado 
Sebastião Caroço (PSDB), por exemplo, o acordo foi bom para 
ambos os lados, para governo que sabe quanto terá que repassar 
a cada mês, quanto para o Legislativo, que saberá com antece-
dência com quanto poderá contar para investir.     

disputa tucana
O PSDB está rachado na disputa entre o ex-governador José Eli-
ton e o líder da bancada na Assembleia, deputado Talles Barreto. 
Nos bastidores, Eliton, o nome que vem se destacando entre os 
tucanos nas preferências dos goianienses, aparentemente ainda 
não tem apoio entre os deputados. Esses últimos aparentemen-
te estão fechados com Tales Barreto. Pelo menos até a hora que 
algum superior no partido apontar qual deles afinal será o esco-
lhido para a missão.  

Valim 61

Atualmente conselheiro Helder Valin, do Tribunal de Contas do Es-
tado, está comemorando o aniversário nesse mês, com familiares 
e amigos, aliás, muitos amigos e ex-eleitores da época que dispu-
tou eleições. Valin foi vereador em Goiânia e deputado estadual 
por quatro mandatos consecutivos. No último, ele se elegeu pre-
sidente da Assembleia para o período (2013 – 2014). Renunciou ao 
mandato em setembro de 2014, para assumir vaga de conselheiro 
no TCE. Durante sua gestão como presidente da Assembleia, Hel-
der Valin  fez uma gestão considerada inovadora na época, como 
a aprovação da novo regimento interno e a instalação dos compu-
tadores nas mesas do plenário, para os 41 deputados.    
 
maRatonista  

Uma secretária aparentando 
uns 25 anos comentava em 
tom de espanto com a colega 
de repartição, semana pas-
sada, a boa forma física em 
que se encontra o prefeito 
Iris Rezende, em seus exer-
cícios matinais, ao longo da 
Avenida Ricardo Paranhos, no 
Setor Marista, onde ela tam-
bém faz caminhadas. E razão 
para o espanto, segundo ela, 
não é apenas pelo fato de Iris 

empreender ali as suas atividades aeróbicas rotineiras, mas pelo 
ritmo imposto, que ela diz não ter o mesmo pique para acompa-
nhá-lo. Perguntada se já havia trocado algumas palavras com o 
prefeito, a moça disse não ser possível, por causa da diferença 
de ritmo entre ela e Iris. “Eu caminho em ritmo normal, mas ele 
[Iris], corre com o mesmo pique de pessoas bem mais jovens”,  
descreveu a mocinha. Pelo visto não vai ser fácil competir com 
Iris, na maratona de 2020, caso ele decida participar.

diVisão
Mais, tudo leva a crer que o grupo não se filiará em bloco no 
mesmo partido. Houve uma sinalização de que o senador Luiz 
do Carmo poderia ir para o PTB, depois de conversar com o pre-
sidente nacional da legenda, Roberto Jefferson.

HumbERto dEsimpEdido
Informação vinda da região Sudoeste dá conta de que ex-prefei-
to e pré-candidato do MDB à prefeitura de Jataí, Humberto Ma-
chado, não tem mais impedimento em decorrência pendências 
administrativas, no Tribunal de Contas dos Municípios. Prefeito 
já por quatro mandatos no município, engenheiro Humberto  
Machado aparece disparado na frente nas pesquisas internas, 
em relação a todos os demais possíveis pretendentes.

sucEssão Em caldas noVas 
tERá nomE noVo na basE
Vivendo o ambiente político e administrativo mais contur-
bado de sua história, em que culminou com o afastamento 
judicial do prefeito e do vice eleitos em 2016, o município de 
Caldas Novas, maior polo turístico do Estado, já assiste à mo-
vimentação dos partidos com vista à eleição do novo prefeito 
e do vice, no ano que vem. A novidade é que dessa vez, a dis-
puta contará com a participação de um concorrente que dis-
putará pela primeira vez. Trata-se do advogado e empresário 
Antônio Barros, do Hospital do Rim. Antônio (foto) é filiado 
no Prós, e conforme adiantou, deverá ser apoiado pelos par-
tidos da base do governador Ronaldo Caiado, no município 
(Prós, PRTB, PDT, PSB e MDB, dentre outros).  

sucEssão dE cRisEs  
Caldas Novas vem convivendo com vários problemas políticos 
nos últimos 20 anos, segundo Antônio Barros, mas nenhum tão 
grave como o nesse mandato. “O povo já está cansado de tanta 
notícia ruim, envolvendo políticos e autoridades da nossa cida-
de; a minha pré-candidatura vem como uma alternativa para a 
população, que não quer mais saber de política suja e de gestor 
corrupto”, propõe. Seu principal foco na administração, caso seja 
eleito,segundo ele, será a revitalização do turismo e a criação de 
outras fontes de receitas, com geração de empregos.
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Maguito, o 
eterno cotado

Maguito Vilela sempre foi político de grupo, 
aceitando desafios que acabaram supera-
dos. Sob a tutela de Mauro Bento, foi cres-
cendo politicamente em Jataí, se elegendo 
vereador e deputado estadual. Era candi-
dato à reeleição à Assembleia, em dobra-
dinho com o ”guru” Bento, que concorria à 
Câmara Federal. No meio do processo, com 
receio de perder, Mauro Bento inverteu a 
chapa e colocou Maguito atrás dos votos 
federais. Maguito ganhou e Mauro perdeu, 
triplamente. Daí, a carreira de Maguito que 
foi vice-governador, governador e senador. 
Depois de dois mandatos como prefeito de 
Aparecida de Goiânia, f o sucessor e con-
tinua sendo lembrado. Para prefeito, de 
novo, só que em Goiânia. Maguito nega.

pingo nos is
Maguito diz ter ligação profunda com Íris Re-
zende. Ele é o comandante e quem toma a 
decisão, na opinião de Maguito e de boa parte 
do MDB, em relação à sucessão em Goiânia.

Mas... 
O nome de Maguito continua sendo ventilado 
como o ideal para algumas siglas que estão de 
olho no Paço. 

todos se MexeM
Enquanto o Patriota garantiu a filiação de Ro-
mário Policarpo, o PSL se mexe para fortalecer 
a chapa para a Câmara Municipal no ano que 
vem. Tenta manter Lucas Kitão e conversa 
com vários outros parlamentares, podendo 
fechar com mais três. 

deu choque
Gustavo Cruvinel (PV) e Romário Policarpo 
(Patriota) questionaram o acordo do Governo 
de Goiás com a Enel, que inclui a construção 
de duas redes de 138 kV. Motivo: lei aprovada 
no ano passado proíbe essas construções e 
determina que as existentes sejam transfor-
madas em subterrâneas em 20 anos. A Enel 
ignora a lei, segundo os parlamentares, e deve 
ser convocada a explicar. 

MeMória

Apesar de assinar como governador, Ronaldo 
Caiado (DEM) sempre foi contra a rede na re-
gião do Parque Anhanguera, nos tempos de 
deputado e senador, quando fez debates aca-
lorados com os gestores tucanos.

sorte grande
Senador Jorge Kajuru (PSB) buscou o STF para 
tentar instalar a CPI da Lava Toga, através de 
um mandado de segurança. A ação, pelo sor-
teio na Corte, caiu nas mãos de Gilmar Men-
des para relatar. 

pela ferrovia
Deputado Vinicius Cirqueira (Pros) está 
lançando a ideia da Frente Parlamentar 
da Ferrovia Norte-Sul. A ideia é unir lide-
ranças políticas e empresariais do Estado 
para colocar o modal para funcionar o 
mais rápido possível. 

ufa!
A quarta, 28, foi quase feriado para a equipe 
econômica do governo Caiado. Quase dois 
meses após a previsão inicial, foram quita-
dos os últimos salários de dezembro, que 
ainda estavam pendentes.

não
Um dos mais próximos do então governador 
José Elliton (PSDB), o jornalista Jarbas Rodri-
gues nega acerto para atuar no atual governo. 
Nem convite houve. 

o fica ficou
Em pouco mais de um mês, a comunidade 
da antiga capital anunciou a programação 
do Festival de Goyaz, que terá cinema e pre-
servação do meio ambiente. A ideia surgiu 
com as dúvidas da realização do FICA, que 
não deve ter edição neste ano, mas estará 
em pautal. O legado e os desafios do FICA 
são tema de uma mesa de debates dentro 
da programação do novo festival. 

apagar o fogo
Além das queimadas e problemas de saúde, 
o ministro Ricardo Sales enfrenta um desa-
fio partidário diferente. Primeiro suplente 
de deputado federal do Novo, com mais de 
36 mil votos recebidos em São Paulo no ano 
passado, responde a processo interno. Não 
porque tenha atacado alguém ou alguma 
entidade, mas por desacreditar em dados 
do Inpe, considerados como científicos. O 
conhecimento é uma das bases do partido. 

agora vai
Ministro da Justiça, Sérgio Moro ganhou 
uma força pra ficar no cargo. Vai virar cida-
dão goianiense, de acordo com proposta de 
Clécio Alves, aprovada em plenário. 

censurado
Fernando Krebs recebeu censura do Conselho 
Nacional do Ministério Público. Por ter chama-
do Gilmar Mendes, sempre ele, de “laxante”. A 
censura pública é um tipo de advertência. 

queM diria...
Governo federal colocou polícia e fiscais e, ao 
invés de ONGs, encontrou grileiros botando 
fogo na Amazônia. Pode ser mentira. Ou não. 

esfriou 
Caiado e Marconi colocaram para fora aqui-
lo que estavam sentindo. O momento é de 
um pouco mais de razão. Mas o assunto 
não cai no esquecimento. 

marcelohel@gmail.com

“Jabuti não sobe em árvore”. 
(Dito popular)

segurança

Campanha de combate ao assédio às mulheres 
nos ônibus mobiliza terminais em Aparecida
com o objetivo de cons-

cientizar a população 
e encorajar mulheres a 

denunciarem casos de assé-
dios, a Prefeitura de Apare-
cida, por meio da Secretaria 
Executiva da Mulher, lançou 
nesta quarta-feira, 28, a 
campanha “Fim da linha 
para a importunação se-
xual contra as mulheres”. A 
mobilização educativa teve 
início no Terminal Cruzeiro 
com a presença do prefei-
to Gustavo Mendanha e 
a secretária executiva da 
Mulher, Eudenir de Souza, 
conhecida como “Tia Deni”.

O trabalho consiste em 
abordar os passageiros dos 
terminais de transporte co-
letivo do município, com dis-

tribuição de informativos e 
fixação de cartazes nos ôni-
bus em alusão a campanha. 
“A campanha é para alcançar 
toda a população para que 
todos saibam da importân-
cia de enfrentar o proble-
ma, denunciar e combater o 
assédio moral e físico. Mas 
principalmente o homem, 
para que ele tenha consciên-
cia de que o machismo não 
tem vez, e que se cometer 
qualquer ato de importuna-
ção sexual, poderá ser puni-
do”, destacou o prefeito.

A lei da importunação se-
xual considera como crime 
atos libidinosos praticados 
na presença de alguém e 
contra a vontade da pessoa, 
como toques inapropriados, 

carícias, etc. O autor pode 
pegar até cinco de prisão. 
Esse tipo de prática tem sido 
frequentemente registrada 
em ônibus do transporte co-
letivo, segundo passageiras 
em rodas de conversa dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) de 
Aparecida de Goiânia.

Joane Ferreira Dias, de 28 
anos, depende do transpor-
te coletivo para trabalhar e 
já sofreu assédio mais de 
uma vez. “É horrível e mui-
to constrangedor. A gente 
depende do transporte pú-
blico para trabalhar, estudar, 
temos que lidar com os pro-
blemas no dia-a-dia e ainda 
sofremos com esse tipo de 
situação, que é vergonhosa 

e criminosa”, comentou.
Segundo ela, a campa-

nha de combate ao assé-
dio às mulheres dentro dos 
ônibus e terminais de em-
barque é fundamental. “Eu 
não fazia ideia que eu po-
deria denunciar esse tipo 
de assédio e que existe 
uma forma de penalizar os 
agressores. Vejo que que 
essa campanha é muito 
importante porque nos 
dá coragem para reagir e, 
principalmente, para de-
nunciar casos”, pontuou.

A campanha será reali-
zada também nos terminais 
Araguaia, Vila Brasília, Veiga 
Jardim, Garavelo e Marana-
ta, nos dias 3, 4 e 5 de se-
tembro, respectivamente. 

Parceiro do município na 
realização do trabalho de 
conscientização, o consórcio 
RedeMob cedeu espaço em 
1.000 veículos do transpor-
te coletivo para a colagem 
de cartazes com informa-
ções da campanha. As peças 
poderão ser vistas nos ôni-
bus até o fim de setembro.

A lei da importunação 
sexual, que é considerada 
um braço da Lei Maria da 
Penha, completa um ano 
neste mês de setembro. 
Ela está regulamentada 
no Código Penal Brasileiro. 
Até o ano passado, casos 
similares eram tratados 
como contravenções pe-
nais e rendiam pena de 
multa. Já esse novo texto, 

mais rigoroso, prevê pena 
de 1 a 5 anos de prisão.

Como denunciar
Relatório da Secretaria de 

Segurança Pública de Goiás 
mostra que neste ano já fo-
ram registradas 23 ocorrên-
cias de importunação sexual 
no transporte coletivo, em 
locais públicos, residências 
e estabelecimentos comer-
ciais. Denuncias podem ser 
feitas pelo telefone 190, da 
Polícia Militar, ou direta-
mente em uma delegacia 
de Polícia Civil. Em Apare-
cida, a Secretaria Executiva 
da Mulher disponibiliza o 
telefone 3545-5821 para 
orientar e dar apoio ao pú-
blico feminino.
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sarampo

Goiás tem três casos confirmados 
de sarampo e 16 em investigação

a Secretaria da Saúde 
de Goiás (SES) atua-
lizou nesta quarta-

-feira, dia 28, o Boletim 
Epidemiológico de Saram-
po no Estado. Ao todo já 
foram notificados 44 casos 
suspeitos da doença. Des-
tes, 25 foram descartados 
e 16 seguem em investi-
gação. Três casos foram 
confirmados, sendo um em 
Alto Paraíso e dois em Goi-
ânia. Desde o ano passado, 
quando o vírus do sarampo 
voltou a circular no País, a 
SES executa um Plano de 
Contingência da doença 
no território goiano.

Em 2019 as ações fo-
ram atualizadas e entre as 
atividades desenvolvidas 
estão o incentivo à vacina-
ção - inclusive com atuali-
zação do cartão de vacinas 
de profissionais de saúde -, 
monitoramento e bloqueio 
vacinal dos contatos de 
casos suspeitos em tempo 
oportuno de até 72 horas, 
qualificação para atuali-
zar os profissionais que 
atuam na rede de saúde 
sobre a doença, empenho 

do laboratório de refe-
rência (Lacen-GO) para 
liberar os resultados dos 
exames, entre outras.

Vacina
Conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES) ini-
ciou na última semana a 
vacinação de crianças na 
faixa etária de 6 meses a 
menores de um ano (11 
meses e 29 dias) devido o 
risco aumentado de com-

plicações, hospitaliza-
ções e mortalidade neste 
grupo. “Ressalva-se que 
essa dose ‘zero’ não será 
considerada para rotina, 
necessitando que os pais 
e ou responsáveis levem 
novamente as crianças 
para receberem a dose da 
vacinas Tríplice Viral, aos 
12 meses, e Tetra Viral, 
aos 15 meses”, explica a 
gerente de Imunização 
da SES, Clarice Carvalho.

Também estão disponí-
veis doses da vacina Trí-

plice Viral para a popula-
ção de 1 a 49 anos, sendo 
recomendado para faixa 
etária de 1 a 29 anos duas 
doses da vacina contendo 
componente sarampo e 
de 30 a 49 anos uma dose. 
“Essa vacinação é seletiva, 
ou seja, feita a partir da 
avaliação da situação va-
cinal do paciente que pro-
curar a sala de imunização, 
por isso a importância da 
população, ao procurar 
a unidade de saúde para 
vacinar-se, levar o cartão 

de vacina para avaliação 
do profissional de saúde”, 
destaca Clarice Carvalho.

Em Goiás, dados par-
ciais até julho deste ano 
apontam que a cobertura 
vacinal de Tríplice Viral 
para crianças com 1 ano 
de idade é de 80,09%, 
enquanto para a popula-
ção geral é de 44,27%. A 
de Tetra Viral para crian-
ças é de 72,79%.

Capacitações
Neste ano a SES ofertou 

capacitações das ações de 
imunização realizadas nos 
municípios, para servido-
res das 18 regionais de 
saúde do Estado. Esses 
treinamentos foram pre-
senciais e por meio do 
Centro de Informações e 
Decisões Estratégicas em 
Saúde - Conecta SUS Zil-
da Arns Neumann. “Parti-
ciparam todos os profis-
sionais envolvidos com 
a imunização nas regio-
nais”, conta a gerente de 
Imunização da SES.

Ao todo já foram 
notificados 44 
casos suspeitos 
da doença
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saúde

Saúde realiza palestras de orientação sobre tabagismo
O Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo, comemo-
rado em 29 de agosto, 
tem como objetivo do 
Ministério da Saúde re-
forçar as ações nacionais 
de sensibilização e mo-
bilização da população 
para os danos sociais, 
políticos, econômicos 
e ambientais causados 
pelo tabaco. No Brasil, o 
percentual de fumantes 
acima de 18 anos era de 
15,6% em 2006 e dimi-
nuiu para 9,3% em 2018 
. Em Goiânia o percentu-
al de fumantes acima de 
18 anos era de 13,2% em 
2006 e baixou para 8,8% 
em 2018, segundo a Pes-
quisa de Vigilância de Fa-
tores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico. 
Na Capital, o dia será 

lembrado com palestras 
para os usuários em vá-
rias unidades de saúde 

e até em escolas. Nesta 
quinta-feira, 29/08, no CSF 
Antônio Carlos Pires, será 
realizada uma Roda de 
Conversa com o tema “Im-

pacto do fumo na socieda-
de”. O CSF Vale dos Sonhos 
realizará palestra sobre os 
“Malefícios do Tabaco” aos 
alunos da Escola Munici-

pal Patrícia de Paiva . Já 
o CSF Cachoeira Dourada 
abordará o tema “Causas, 
conseqüências, prevenção 
e tratamento do tabaco”. 
As unidades Jardim Guana-
bara I e do Itatiaia irão de-
senvolver exposição dialo-
gada: “Impactos do fumo 
na saúde” e “Saúde Bucal 
X Tabagismo- cuidados e 
perigos” , que acontece na 
próxima sexta-feira, 30/08.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Goiânia 
(SMS) desenvolve perma-
nentemente o Programa 
Municipal de Controle do 
Tabagismo. Entre as ações 
do programa destaca-se 
a abordagem intensiva 
ao fumante, tratamento 
em grupo que segue a 
abordagem cognitivo-

-comportamental. Além 
da avaliação médica e 
de enfermagem, os usu-
ários recebem também 
mediação e tratamento 
com práticas integrati-
vas como auriculoterapia, 
acupuntura e florais.  As 
reuniões acontecem em 
todos os distritos sanitá-
rios. Para entrar no grupo, 
o tabagista deve desejar 
parar de fumar e ter mais 
de 18 anos. O grupo pode 
durar até seis meses, sen-
do que inicialmente a 
frequência dos encontros 
é semanal. Quem tiver 
interesse em participar 
dos grupos de tabagismo 
pode ligar Gerência de 
Doenças e Agravos Crô-
nicos Não Transmissíveis, 
telefone: 3524- 1604.
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  Rihanna anunciou que o desfile de 
sua marca de lingeries — chamado 
“Savage X Fenty Show” —  será 
disponibilizado no Amazon Prime Video.

  Jennifer Lopez revelou que convidará 
Cardi B para cantar ao seu lado se for 

escolhida para fazer uma performance 
no Super Bowl do ano que vem.

  Leonardo DiCaprio milita bastante a 
favor do meio-ambiente e anunciou que 
a sua fundação, a Earth Alliance, irá doar 
US$ 5 milhões para a preservação da 

mata Amazônica e às comunidades 
indígenas.

  Post Malone finalmente decidiu 
compartilhar a data de lançamento do 
seu próximo álbum, que tem data 
marcada para dia 6 de setembro. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Nova coleção - A gerente Giselle Bittar ladeada da proprietária da loja Forum em Anápolis, recepcionaram 
os convidados no coquetel de lançamento da nova coleção da marca que aconteceu na última quarta-feira. 

Alunos - Os alunos goianos Gustavo Galvão, Arthur 
Carmo, Luiz Silva Brombal e Rodrigo Brom fizeram bonito 

em Taipei, capital de Taiwan, na Ásia, onde participaram 
da Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) e do 

Wold Mathematics Games Open (WMGO)

2

3

4

Coquetel - Letícia Constante, Luiz Fernando Mendes, 
Silvia Correa e Mayara belo estiveram no coquetel de 
lançamento da nova coleção na Forum Anápolis
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Bon Odori - O Presidente da ANBG – Kaikan-GO, 
Marco Túlio Toguchi recebeu o governador do estado, 
Ronaldo Caiado, ao lado do Diretor Social Leonardo 
Massuda e do Diretor de Relações Públicas Ricardo 
Noguchi, no Bon Odori.

caMPUs PaRTY
O gerente de conteúdo e comunidades da 

Campus Party, Thalis Antunes, estará nesta 
quinta-feira (29) em Goiânia e participará de 
um evento no Passeio das Águas Shopping, 

das 9h às 11h. A ação abordará o tema ‘Campus 
Party: inovação, negócios, criatividade, ciência 

e entretenimento digital’ e contará também 
com a presença do Secretário Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, 

Adriano da Rocha Lima, a empreendedora Chris 
Taveira, o professor de Ciência da Computação 

da UFG, Anderson Soares, e o professor e 
pesquisador em Inteligência Artificial, Sandeco. 

A Campus Party, que acontece pela primeira 
vez no estado, será realizada entre os dias 04 e 

08 de setembro, no Passeio das Águas.

PaTBo
Para celebrar os 7 anos de vida a marca 

PATBO  lança hoje (29), as  Coleções Verão 
2020, a Coleção Origens baseada na Amazônia 

e a Coleção Maria  Antonieta ambas criada 
pela própria Patricia Bonaldi com peças de 

diferentes tecidos, texturas e  de brilho intenso. 
A apresentação contará com um pocket show 
da cantora Carina Duarte, peças de acessórios 

da Maria Dolores e Buffet Mercatto, com a 
presença de convidados, clientes e formadores 

de opinião, na sede Patbo Concept no Setor 
Marista, das 17 às 19 horas.

BiENal
A Amazon.com.br vai literalmente mergulhar 

os visitantes da 19ª Bienal Internacional do 
Livro do Rio de Janeiro em Kindle. Entre 30 de 

agosto e 8 de setembro, participantes poderão 
comprar e-readers Kindle e acessórios a preços 

promocionais, assinar o Kindle Unlimited por 
três meses de graça caso ainda não sejam 

clientes, receber orientação sobre como 
autopublicar obras digitais no Kindle Direct 

Publishing (KDP), assistir a mesas com autores 
independentes e, pela primeira vez, entrar em 

um Kindle Paperwhite gigante que simula estar 
embaixo d’água.

PaRTiciPa UFG
No próximo sábado (31), acontece o evento 

“Participa UFG”, que, promovido pelos 
acadêmicos da Universidade Federal de Goiás, 

tem como objetivo aproximar a instituição 
da população goiana por meio de ações 

comunitárias. Trazendo para a região da 44 
standes com atendimentos, apresentações 

culturais, e outros serviços prestados pela 
universidade, o evento tem como um dos 

apoiadores o Clube de Costura, localizado no 
Mega Moda Shopping, na região da 44, polo de 

moda atacadista que mais cresce no país.
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Compras com cartões crescem 
18% no primeiro semestre

os cartões de crédi-
to registraram R$ 
534,4 bilhões (alta 

de 18,8%), os cartões de 
débito, R$ 308 bilhões 
(alta de 16%), e os cartões 
pré-pagos, R$ 7,4 bilhões 
(alta de 70,4%). Os dados, 
divulgados nesta quarta-
-feira(28) são da Associa-
ção Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito 
e Serviços (Abecs).

Apenas no 2º trimes-
tre, a alta do setor foi 
19% – maior crescimento 
em sete anos (desde mar-
ço de 2012) –, com desta-
que para o uso do cartão 
de crédito, que cresceu 
19,7%. “Estamos vivendo 
um processo de digitali-
zação dos pagamentos, 
no qual temos cada vez 
mais consumidores de 
todo o País usando os car-
tões e outros meios digi-
tais, seja presencialmente, 
seja pela internet ou apli-
cativos, e também cada 
vez mais lojas e prestado-
res de serviços aceitando 
esse tipo de transação”, 
afirma o presidente da 
Abecs, Pedro Coutinho.

A quantidade de com-
pras com cartões de cré-
dito, débito e pré-pagos 
no período ultrapassou a 
marca de R$ 10,3 bilhões, 
o equivalente a 40 mil 
transações a cada minuto.

CPMF

A possível aprovação 
da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), o im-
posto sobre transações 
financeiras, pode, porém, 
segurar o crescimento do 
setor. “A CPMF pode atra-
palhar, sim. Mas não acho 
que a população vai deixar 
de usar cartão, depois de 
aprender a usar um meio 
de pagamento sem fricção, 
e voltar a encher o bol-
so de dinheiro”, afirmou o 
presidente da Abecs, Pedro 
Coutinho. Ele disse ainda 
que o assunto é novo e 
não foi colocado em as-
sembleias da associação.

Concessão 
de crédito

Análise dos dados da 
Abecs e do Banco Central 
mostra que o volume movi-
mentado pelo cartão de cré-
dito no primeiro semestre 
foi responsável por 68,4% 
de todo o crédito concedido 
à pessoa física para o finan-
ciamento ao consumo de 
bens e serviços no Brasil.

Em paralelo ao cres-
cimento dos meios ele-
trônicos de pagamento, a 
parcela de brasileiros que 
usam o cartão de crédi-
to de forma consciente 

continua alta. Pesquisa da 
Abecs mostra que 9 em 
cada 10 consumidores pa-
gam o valor integral da sua 
fatura e, portanto, não re-
correm a nenhum tipo de 
financiamento. Além disso, 
dados do Banco Central 
mostram que o índice de 
inadimplência do cartão 
mantém-se em baixa, che-
gando a 5,8% em junho de 
2019, um dos menores pa-
tamares da série histórica 
e abaixo da taxa de atraso 
do crédito pessoal (7,4%).

Para o diretor executivo 
da Abecs, Ricardo Vieira, o 
resultado dessa pesquisa 
mostra que o brasileiro 
vem usando o cartão de 
crédito de forma cons-
ciente. “Quando se tem 
90% da população que 
liquida a sua fatura inte-
gralmente no vencimento, 
mostra que o brasileiro 
usa o cartão de uma for-
ma não tão inadequada 

como se costuma atribuir. 
Tem um percentual de 2% 
que usam o rotativo, mas a 
grande maioria liquida sua 
fatura no vencimento, dos 
10% que não liquidam, 8% 
desses parcelam, com ju-
ros muito menores que do 
rotativo”, analisa Vieira.

Segundo Vieira, outro 
fator é a queda nos juros 
do rotativo. “O saldo do 
rotativo tem caído ao lon-
go do tempo, isso significa 
que cada vez menos tem 
gente usando o rotativo, e 
quando usa o prazo médio 
é 15 dias por ano”.

Compras
Os pagamentos realiza-

dos pela internet ajudaram 
a impulsionar o resultado 
do setor e, ao lado de outras 
compras não presenciais, já 
representam 21% do vo-
lume movimentado com 
cartões de crédito. Foram 
R$ 112,2 bilhões transacio-

nados em canais remotos, 
com crescimento de 26% 
em comparação com o 1º 
semestre de 2018.

Citado por 69% dos con-
sumidores, o celular é o 
canal de acesso preferido 
pelos usuários para as com-
pras pela internet, segundo 
pesquisa da Abecs realizada 
pelo Datafolha. Em junho do 
ano passado essa participa-
ção era de 58%. Em segui-
da, estão o laptop (33%), 
desktop (30%) e tablet 
(3%). A pesquisa aponta 
ainda que, independente-
mente do meio de acesso, 
83% dos consumidores 
usam o cartão de crédito 
como meio de pagamento 
nas compras online.

Uso internacional
Segundo dados do Ban-

co Central, o uso do cartão 
de crédito por brasileiros 
no exterior somou R$ 16,7 
bilhões (US$ 4,3 bilhões), 

registrando um avanço 
de 5,3% em relação ao 1º 
semestre do ano passado. 
Por outro lado, os gastos 
de estrangeiros no Brasil 
tiveram incremento de 2%, 
chegando a R$ 8,5 bilhões 
(US$ 2,2 bilhões).

Custo de aceitação
Os números da Abecs 

mostram que, nos últimos 
dez anos, a taxa média 
cobrada nas transações 
com cartões, conhecida 
como MDR (Merchant 
Discount Rate), teve uma 
redução de quase 25%. 
Apenas entre o segundo 
trimestre de 2018 e o 
mesmo período de 2019, 
a taxa saiu de 2,12% para 
1,91%. Para a associação, 
é o reflexo do aumento 
da concorrência no setor, 
com a chegada de novas 
empresas credenciadoras 
e maior diversificação 
dos modelos de negócio.

Os cartões movimentaram R$ 850 
bilhões no 1º semestre do ano, com 
crescimento de 18% em relação aos 
seis primeiros meses de 2018
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PoPulação 

Estimativa da população do Brasil 
passa de 210 milhões, diz IBGE
O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nesta 
quarta-feira (28) as es-
timativas da população. 
Pela data de referência 
de 1º de julho de 2019, o 
Brasil tem uma popula-
ção total de 210.147.125 
pessoas. Os dados rela-
tivos aos estados foram 

publicados na edição 
de hoje do Diário Ofi-
cial da União.

Em 1º de julho do 
ano passado, o número 
era de 208.494.900. O 
crescimento absoluto 
da população em um 
ano foi 1.652.225 pes-
soas, o que representa 
aumento de 0,79%.

O estado com a menor 
população continua a 
ser Roraima, que chegou 
a 605.761 pessoas, um 
crescimento de 5,06% 
frente os 576.568 regis-
trados no ano passado. 
Amapá tem população 
de 845.731 pessoas e o 
Acre somou 881.935.

A maior população se 

encontra em São Paulo, 
com 45.919.049 pessoas, 
um aumento de 0,83% em 
relação aos 45.538.936 
estimados há um ano. Mi-
nas Gerais tem uma es-
timativa de população 
de 21.168.791 pessoas 
e o Rio de Janeiro apa-
rece em terceiro lugar, 
com 17.264.943.
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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 

Estreante Carolina Santiago bate 
recorde e conquista ouro em Lima

nesta quinta-fei-
ra (29) Carolina 
Santiago volta 

com tudo para nadar os 
400metros e os 50m livre. 
Na sexta-feira(30), Carol 
fecha os Jogos de Lima 
com os 100m livre.

Mas o ciclo de competi-
ções continua com foco no 
Mundial de Londres, que 
começa no dia 9 de setem-
bro. “Vai ser uma maratona. 
A gente já vai direto daqui 
para a Inglaterra. A prepara-
ção já vem desde o ano pas-
sado para fazer bonito lá.”

Ouro na estreia 
no Parapan

Carol Santiago enxer-
ga apenas 30% do que 
as outras pessoas veem, 
mas as lembranças de 
segunda-feira(26) ficarão 
eternamente nítidas na 
memória dela.

Portadora da síndrome 
Morning Glory, ela caiu 

na piscina em Lima para 
disputar os 100m costas, 
na classe SB12, que reúne 
atletas com baixa visão. Na 
primeira disputa individu-
al em uma prova interna-
cional no exterior, Carol 
conquistou a medalha de 
ouro e estabeleceu o novo 
recorde Parapan-Ameri-
cano. “Foi muito especial. 

Acordar, cair na água, bater 
um recorde e levar o ouro. 
Tudo isso é demais.”

Até outubro do ano pas-
sado, a nadadora estava 
em Recife, competindo ao 
lado de atletas sem defici-
ência. Até que veio a tran-
sição para o Grêmio Náuti-
co União de Porto Alegre, e 
depois para o Comitê Para-

límpico em São Paulo.
A primeira competição 

no Centro de Treinamento 
(CT), na Capital Paulista, foi 
só em abril de 2019. “Foi na-
tural. Amor à primeira vista. 
Era como se eu já estivesse 
na natação paralímpica sem 
ter sido apresentada. Eu co-
nheci o pessoal do Grêmio 
Náutico União de Porto 
Alegre lá no Nordeste. Eles 
que me apresentaram o 
paradesporto. Mas treinei 
muito pouco lá. Fui quase 
direto para o CT Paralím-
pico. E o trabalho com a 
equipe do Leonardo Toma-
sello está excelente.”

Momentos de 
cegueira total e 
o apoio familiar

Em dois momentos, 
Carol chegou a perder a 
visão totalmente, devido 
à chegada de um líquido à 
retina. Situações que dei-

xaram marcas na vida da 
atleta. “Aí tive que apren-
der a confiar mais nas pes-
soas. E tenho certeza que 
aqueles momentos foram 
fundamentais para eu che-
gar aonde estou hoje.” Com 
o tratamento, a cegueira 
regrediu, e a atleta voltou 
a ter visão parcial. 

Nesse processo, os pais 
Rodolfo e Vera foram fun-
damentais. Não faltou 
apoio durante a desco-
berta da deficiência. A de-
dicação foi total quando 
ela decidiu partir atrás dos 
sonhos. Diferentemente do 
que ocorreu nesses jogos 
de Lima, eles a acompa-
nham em muitas viagens. 
“A minha criação sem-
pre foi essa. Para correr 
atrás dos meus sonhos. 
Infelizmente, os meus 
pais não puderam estar 
aqui. Mas, todo mundo 
está na torcida e, com 
certeza, muito felizes.”

Nadadora 
pernambucana 
surpreende 
na primeira 
competição fora 
do Brasil
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