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n A CPI dos Incentivos Fiscais apura 
uma denúncia explosiva: grandes gru-
pos econômicos beneficiados pelas 
isenções de ICMS investiram fora de 
Goiás os lucros espetaculares que obti-
veram com seus privilégios tributários.

n A vinculação constitucional de 25% 
de recursos para a Educação tinha 
sentido enquanto a população crescia 
aceleradamente e havia necessidade 
de investimentos pesados no ensino. 
Mas, hoje, isso perdeu o sentido.

n Além das 10 obras de impacto que 
já começou em Goiânia, o prefeito Iris 
Rezende deve lançar mais duas ou três, 
graças à fartura de recursos do seu cai-
xa. Fala-se em R$ 2 bilhões disponíveis 
para gastar até o ano que vem.

n Nos eventos em torno do acordo 
com a Enel, o presidente da Assem-
bleia Lissauer Vieira apareceu na mídia 
mais que o governador Ronaldo Caia-
do, verdadeiro pai da criança, junta-
mente com o deputado federal José 
Nelto.

n O que incomoda na polêmica em 
torno do Plano Diretor para Goiânia é o 
despreparo da Câmara Municipal. Até 
agora, nenhum vereador conseguiu le-
vantar qualquer aspecto relevante ou 
sequer capaz de melhor o projeto.

n Deputados do PSDB e candidatos 
derrotados estão reclamando dos ex-
-governadores Marconi Perillo e Zé 
Eliton em razão de recursos que os 
dois autorizaram para gastos de cam-
panha no ano passado e não quitaram.

n A Secretaria da Economia até hoje 
não atendeu ao pedido da CPI dos In-
centivos Fiscais sobre as 100 maiores 
empresas beneficiárias de isenções do 
ICMS. É quase certo que não existe um 
banco de dados a respeito.

n Não se sabe se haverá uma ja-
nela partidária com vistas às pró-
ximas eleições municipais. Mas, se 
houver, o deputado federal Célio 
Silveira deve deixar o PSDB, assus-
tado com os desgastes que corro-
em o partido em Goiás.

n A arrecadação de ICMS cresceu 10% 
nos 7 primeiros meses deste ano, mas o 
aumento foi neutralizado pela queda de 
8% nas transferências federais. O saldo 
positivo, no final das contas, ficou limita-
do a pouco mais de R$ 200 milhões. 

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

Parece ser ponto pacífico que a eleição para prefeito de Goiânia contará com a candi-
datura de Iris Rezende, na condição de favorito absoluto – na medida em que cresce o 
conceito de que ele está fazendo a melhor administração da sua vida como gestor da 
capital. Cidade limpa, obras macroestruturantes por todo lado, um salto de qualidade no 
atendimento médico à população, serviços municipais sem problemas e, sobretudo, uma 
autoestima coletiva em alta com o bom funcionamento da prefeitura sob a liderança de 
Iris. Por que o eleitor abriria mão de algo que está dando certo em troca de uma aventu-
ra, que é o que todos os demais postulantes vão significar. A exceção seria o senador Van-
derlan Cardoso, que também tem fama de gerente qualificado, como empresário e como 
prefeito de Senador Canedo, mas, como se sabe, ele vai se guardar para a disputa pelo 
governo do Estado em 2022. Não haverá adversários para o velho cacique emedebista.
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tENtatiVa DE EXpUlSÃo DE aÉcio NEVES coNtiNUa coNStRaNGENDo MaRcoNi
 O grupo do governador de São Paulo João Dória não desistiu de expulsar do PSDB o ex-presidenciável Aécio Neves – movimento que causa cons-
trangimentos para o ex-governador Marconi Perillo, que tem ligações quanto com um quanto com outro e também é um alvo na medida em que 
responde a investigações criminais, a mesma motivação alegada para afastar Aécio do partido. Os tucanos pró-Dória resolveram judicializar o imbró-
glio, exigindo na Justiça que o estatuto do PSDB seja cumprido para que os envolvidos em processos judiciais e policiais sejam defenestrados. É óbvio 
que o objetivo é criar mal estar e embaraços para que políticos enrolados continuem na sigla, que o governador paulista quer depurar para fugir de 
desgastes quanto a sua candidatura a presidência da República em 2022. Marconi é uma espécie de vítima indireta dessa situação.

pElo ENtENDiMENto DE caiaDo, GoVERNaR É... coNtRaiR EMpRÉStiMoS
Todo o vaivém em torno do Regime de Recuperação Fiscal e outras fórmulas fantasiosas para garantir algum tipo de socorro federal 
a Goiás apenas revela que o governador Ronaldo Caiado não acredita que possa cumprir o mandato executivo que conquistou nas 
urnas sem contrair empréstimos. Na verdade, não existe nenhum tipo de ajuda federal que implique em transferência de recursos da 
União além das já existentes. Em matéria de dinheiro novo, alguma coisa só será possível através de operações de crédito, que, no 
final das contas, irá aumentar o já pesado endividamento do Estado. Caiado quer deixar para os futuros governantes a fatura do 
ajuste financeiro que, caso consiga emitir papagaios, poderá vir a conseguir e inclusive as obras que vier a realizar. Governado-
res como Alcides Rodrigues exerceram seus mandatos sem acrescentar um centavo à dívida estadual, o que não foi valorizado 
na época, mas, visto de hoje, pode ser definido como uma vitória e uma demonstração de grande responsabilidade fiscal.

acoRDo Foi BoM paRa GoiÁS, MaS MUito MElHoR paRa a ENEl
Os italianos donos da Enel mostraram competência para sair da crise envolvendo as reclamações sobre a disponibilidade de energia elétrica em Goiás. Eles “acei-
taram” investir, até 2023, pouco mais que o montante a que já estariam obrigados pelas cláusulas do contrato que assinaram como concessionários de um servi-
ço público totalmente regulado pelo Poder Público, com uma antecipação mínima de prazos. Em troca, vão dobrar o faturamento com a ajuda que receberão do 
governo do Estado para resolver situações hoje travadas, como a linha de transmissão Carajás, contra a qual há um movimento popular em razão de supostos 
prejuízos à qualidade de vida em trechos urbanos por onde passa. Outra vantagem foi o compromisso assumido pelo Palácio das Esmeraldas, que deverá atuar 
junto à CPI da Enel a favor da empresa. Os italianos estavam incomodados com a investigação da Assembleia, que agora pode ser esvaziada.

cÚpUla Do pSDB GoiaNo NÃo QUER caNDiDatURa pRÓpRia EM 2020
Faz 18 anos, desde a campanha em que foi representado pela candidatura de Lúcia Vânia, que o PSDB não lança candidato a prefeito de Goiânia, pre-
ferindo sempre apoiar nomes de outros partidos. O fenômeno tem tudo para se repetir na eleição do ano que vem. O ex-governador Marconi Perillo, 
que detém o poder de decisão entre os tucanos, tem simpatia pela ideia de apoiar o deputado federal Francisco Jr., do PSD, tendência que tem sido 
trabalhada com afinco pelo ex-deputado Vilmar Rocha, um dos poucos amigos que restaram fiéis a Marconi depois da queda. Apesar de se falar em 
postulações como a do ex-governador Zé Eliton, a do deputado estadual Talles Barreto e a da vereadora Dra. Cristina, parece ser consenso de cúpula, 
no PSDB, que 2020 ainda não seria a hora de buscar visibilidade eleitoral, depois do enorme e massacrante fiasco nas urnas de 2018.

aNtES, o DiFal ERa “GolpE coNtRa oS EMpRESÁRioS”. aGoRa, ViRoU UM iMpoSto JUSto
Quando era senador, Ronaldo Caiado definiu como “golpe no bolso dos empresários goianos” a instituição pelo governador Marconi Perillo de 
um imposto que é considerando injusto e absurdo, o chamado DIFAL ou Diferencial de Alíquota, cuja finalidade seria corrigir uma falha na cobrança 
do ICMS, mas que, na verdade, serve para extorquir principalmente os micros, pequenos e médios empreendedores com o objetivo de locupletar as 
burras do Tesouro Estadual. Como se trata de um tributo inconstitucional, já que é cobrado de empresas que já pagam o Simples Nacional, o então 
senador Caiado estava corretíssimo ao criticar uma excrescência fiscal que só existe para infernar a vida das pessoas jurídicas oneradas pelo ICMS. 
Mas o agora governador Caiado tem outra opinião: o DIFAL é necessário para reforçar o caixa do Estado e, portanto… danem-se os prejudicados. O 
Estado precisa de dinheiro e vai buscar no bolso deles. O que antes era injusto, agora tornou-se justo. 

HoRiZoNtE tRaNQUilo paRa a REElEiÇÃo DE iRiS: 
poR QUE MUDaR o QUE EStÁ DaNDo MUito cERto?
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trânsito 

Prefeito Iris Rezende assina ordem de serviço 
para prolongamento da Marginal Botafogo

o Prefeito Iris Re-
zende assina nesta 
segunda-feira, 02, 

às 9 horas, a autorização 
para que o Consórcio 
Planex Ingá dê início às 

obras de prolongamento 
da Marginal Botafogo no 
traçado entre as Avenida 
Jamel Cecílio e Segunda 
Radial no Setor Pedro 
Ludovico. Executada 

com recursos próprios, a 
obra está orçada em cer-
ca de R$ 13 milhões e a 
previsão é que seja con-
cluída em sete meses.

Além da construção 
da pista na margem la-
teral direita do córre-
go Botafogo, com cerca 
de 1,3km de extensão, 
o projeto de prolonga-
mento da via engloba 
serviços de drenagem e 
recomposição do leito e 
canalização do córrego, 

além da construção das 
pontes da Avenida 2ª 
Radial, que incluem al-
ças de acesso à avenida. 
Também serão executa-
das obras visando à con-
clusão da ponte da Rua 
1018, que liga o Setor 
Pedro Ludovico à Vila 
São João e Jardim Goiás.

Complexo viário
A região é uma das que 

receberão maiores inves-
timentos da atual gestão 

no que diz respeito à mo-
bilidade. No cruzamento 
está prevista a constru-
ção de um complexo vi-
ário que inclui três ele-
mentos diferentes de 
engenharia, nos mesmos 
moldes do que ocorreu 
no cruzamento da Ave-
nida 85 com a Avenida 
T-63: o elevado, o viaduto 
em nível e a trincheira, e 
cada um deles atenderá a 
uma das vias atingidas. A 
Avenida Jamel Cecílio vai 

passar pelo elevado so-
bre toda a obra; no nível 
da Alameda Leopoldo de 
Bulhões será construída 
a rotatória, na rua já exis-
tente; e a Marginal Bota-
fogo passará em trinchei-
ra por baixo de tudo. 
Sobre o viaduto será 
erguido um monumen-
to, representando sim-
bolicamente o traçado 
da obra, sendo o eleva-
do o braço e a rotatória, 
a boca de um violão.

Prefeitura investirá cerca de R$ 13 
milhões no prolongamento da via, que 
é um dos principais eixos de ligação 
das regiões Norte e Sul da capital
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saúde do presidente 

Bolsonaro será operado para correção de hérnia
O presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro, será 
submetido a uma nova 
cirurgia, desta vez, para 
correção de uma hérnia 
incisional. O problema, se-
gundo informou em nota o 
médico da Presidência da 
República, Dr. Ricardo Pei-
xoto Camarinha, surgiu em 
decorrência das interven-
ções cirúrgicas pelas quais 
o presidente foi submetido 
depois de ter sido vítima 
de uma facada.

Pelas redes sociais, ao 
lado dos médicos Bolsona-

ro brincou com a situação.
“Agora em São Paulo 

com os Drs.[Antonio Luiz] 
Macedo e Leandro [Eche-
nique, cardiologista]. Pelo 
que tudo indica curtirei 
uns 10 dias de férias com 
eles brevemente. Bom dia 
a todos”, disse.

O presidente passa o 
domingo (1) em São Pau-
lo, onde pela manhã foi 
avaliado pelos médicos, 
no aeroporto de Congo-
nhas. Ainda na capital 
paulista, Bolsonaro se-
guiu de helicóptero para 

o Templo de Salomão, da 
Igreja Universal do Reino 
de Deus, onde participará 
de um culto religioso. 

Histórico
Em setembro de 2018, 

ainda durante a campa-
nha presidencial, Bolso-
naro levou uma facada 
em Juiz de Fora (MG). De 
lá para cá, passou por 
três cirurgias. O autor do 
atentado, Adélio Bispo de 
Oliveira, foi internado por 
tempo indeterminado em 
um manicômio judicial.
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cadastro

Enel Distribuição Goiás realiza cadastro no Programa 
Tarifa Social na região metropolitana de Goiânia

a Enel Distribuição 
Goiás visita nesta 
semana seis bairros 

da região metropolitana 
de Goiânia para realizar o 
cadastramento de clientes 
no programa Tarifa Social 
de Energia Elétrica. Nesta 
segunda-feira (2), o Enel 
Compartilha Cidadania 
atende mais moradores 
dos bairros Capuava, em 
Goiânia, e Jardim Tiraden-
tes; na terça-feira (3), o ca-
dastramento vai ao setor 
Jardim Todos os Santos, 
em Senador Canedo; na 
quarta-feira (4), o atendi-
mento será na Vila Galvão, 
Senador Canedo; já na 
quinta-feira (5), os mora-
dores dos setores Garave-
lo e Vera Cruz II têm mais 
uma oportunidade de se 

cadastrarem.
Reforçando o compro-

misso da Enel por Goiás, 
a atividade permite ainda 
que cada consumidor que 
fizer seu cadastro troque 
uma lâmpada incandes-
cente ou fluorescente - ex-
ceto por modelos tubu-
lares -, com alto consumo 
de energia, por outra mais 
econômica, de LED.

Para receberem o be-
nefício da Tarifa Social, os 
clientes precisam fazer 
a inscrição no CadÚnico 

em qualquer Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) e procurar 
qualquer loja de aten-
dimento Enel com: RG, 
CPF, Número de Inscrição 
Social (NIS) ou Número 
do Benefício (NB) e uma 
conta de energia.

O projeto, instituído 
pelo Governo Federal 
para famílias de baixa 
renda, oferece descontos 
na conta de energia de 
até 65% em relação à ta-
rifa residencial normal. O 

percentual do desconto 
depende do consumo de 
energia de cada cliente.

Têm direito ao descon-
to: famílias inscritas no 
CadÚnico com cadastro 
atualizado há menos de 
dois anos e com renda fa-
miliar mensal, por pessoa, 
menor ou igual a meio 
salário mínimo; famílias 
inscritas no CadÚnico 
com renda mensal de até 
três salários mínimos e 
que tenham na residên-
cia portador de doença 

crônica, cujo tratamento 
necessite do uso contí-
nuo de equipamentos 
vitais que dependam de 
energia elétrica (Cliente 
Vital); beneficiários do 
Benefício de Prestação 
Continuada – idosos ou 
pessoas com deficiência 
que tenham renda fami-
liar de até 1/4 do salário 
mínimo por pessoa.

Com o propósito de 
ampliar o benefício aos 
seus clientes, a distribui-
dora tem intensificado o 
trabalho de cadastro no 
programa. Com os dados 
do Cadastro Único (Ca-
dÚnico), do Ministério de 
Desenvolvimento Social, 
a Enel Distribuição Goi-
ás identificou os clientes 
que possuíam o perfil 
para participar do progra-
ma, mas que ainda não 
haviam se cadastrado. O 
resultado deste trabalho 
possibilitou o aumento 
de clientes beneficiados 
no programa. Este núme-
ro também tem aumen-
tado devido às diversas 
ações de sustentabili-
dade da Enel por Goiás, 
que durante suas ativi-
dades informam e in-
centivam os clientes a 

realizar seu cadastro e a 
participar do programa.

O Enel Compartilha Ci-
dadania é financiado pelo 
Programa de Eficiência 
Energética da Enel Distri-
buição, que tem foco no 
consumo consciente de 
energia, melhoria das ins-
talações elétricas e ações 
educacionais. O programa 
é regido pela legislação 
federal, em especial a Lei 
n° 9.991, de 24 de julho 
de 2000, e regulamenta-
do pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el). Ao assumir um com-
promisso público com a 
Agenda 2030 das Nações 
Unidas com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), a Enel por 
meio do seu Programa de 
Eficiência Energética, co-
loca em prática iniciativas 
capazes de levar energia 
limpa e acessível, colabo-
rar com a educação das co-
munidades atendidas, pro-
mover a eficiência do uso 
de recursos energéticos e 
contribuir para o combate 
às mudanças climáticas do 
planeta. Com tudo isso, o 
Programa impulsiona, no 
mínimo, os ODS’s de nú-
mero 4, 7, 12 e 13.

Projeto oferece 
descontos na 
conta de energia 
de até 65% 
em relação à 
tarifa residencial 
normal
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segurança

Força Nacional de Segurança já atua em Goiânia
A Força Nacional de Se-
gurança Pública já come-
çou a atuar em Goiânia. A 
medida faz parte do “Em 
Frente Brasil”, projeto pi-
loto do Ministério Público 
da Justiça, que tem como 
foco o combate à violên-
cia, em especial os crimes 
do homicídio, lançado 
oficialmente na última 
sexta-feira, dia 30, pelo 
Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Se-
gurança Pública.

Na primeira etapa, as 
ações serão concentra-
das nas regiões Oeste e 
Noroeste da Capital, que 
é uma das cinco cidades 
brasileiras escolhidas 
pelo governo federal para 
participar do programa. 
No total, 100 policiais 
– 80 militares e 20 civis 
-, passam a trabalhar de 
forma integrada com as 
forças policiais do Estado.

“É um reforço im-
portante nas ações que 

temos implementado 
desde janeiro no com-
bate à criminalidade. Os 
indicadores criminais já 
têm apresentado queda e 
tenho certeza que vamos 
alcançar reduções ainda 
maiores”, afirmou o secre-
tário de Segurança Públi-
ca, Rodney Miranda.

Mais de 20 bairros 
goianienses serão atendi-
dos pelo programa. Além 
do reforço no policiamen-
to ostensivo, os membros 
da Força Nacional tam-
bém vão auxiliar na parte 
investigativa. “As forças 
policiais do Estado já 
atuam de forma conjunta. 
Agora, passamos a traba-
lhar, também, em parceria 
com as tropas federais, o 
que consolida a política 
de integração defendida 
pelo governador Ronaldo 
Caiado desde o início da 
atual gestão”, ressaltou o 
titular da SSP.

De acordo com o secre-

tário, nos próximos meses, 
parte da tropa da Força 
Nacional pode ser deslo-
cada para municípios do 
Entorno do Distrito Fe-
deral. “A queda da violên-
cia em Goiânia tem sido 
registrada de forma mais 
rápida. Por isso, avaliamos 
levar parte do efetivo para 
entorno para que possa-
mos abrir uma nova frente 
de combate à criminalida-
de lá e alcançar resultados 
tão positivos como temos 
conquistado na capital”.

O secretário Nacio-
nal de Segurança Públi-
ca, general Guilherme 
Theophilo, participou do 
evento de lançamento do 
programa. Segundo ele, a 
capital foi escolhida por 
já apresentar tendência 
de redução da violência. 
“Assim como todo o Es-
tado de Goiás, Goiânia 
possui uma excelente 
estrutura de segurança 
pública. O trabalho que 

vamos realizar será vol-
tado para a prevenção 
de ocorrências crimi-
nais”, assegurou.

Segundo Guilherme 
Theophilo, após a etapa 
mais ostensiva, o projeto 
prevê, ainda, ações sociais. 
“Este é o grande diferen-
cial do programa. Vamos 
identificar porque aquele 
bairro conta com índices 
maiores de violência. Essa 
parte, de cunho mais so-
cioeconômico, vai atuar 
nas causas da violência e 
não só na consequência”.

O superintendente de 
Ações e Operações Inte-
gradas da SSP, coronel 
Aylon José de Oliveira Jú-
nior, que coordena o proje-
to em Goiás, explicou que 
as ações também serão 
voltadas na coibição de 
roubos violentos e tráfi-
co de drogas. “Felizmente, 
Goiânia têm problemas 
menos complexos do que 
outras capitais, o que torna 

a iniciativa do Governo Fe-
deral mais viável”.

Para o comandante-ge-
ral da Polícia Militar, coro-
nel Renato Brum, o reforço 
no policiamento vai ser 
decisivo para que Goiânia 
consiga resultados ainda 
melhores na luta contra o 
crime. “A Força Nacional é 
muito bem-vinda na nossa 
capital. Fomos escolhidos 
por já termos avançado na 
repressão da violência e 
também na integração en-
tre as forças policiais”.

O programa
O Brasil Em Frente 

consiste na articulação 
entre a União, os estados 
e municípios para a redu-
ção de crimes violentos 
– em especial os homicí-
dios – com foco territorial 
em áreas de concentra-
ção desses indicadores.

O objetivo é imple-
mentar um conjunto de 
ações multidisciplinares e 

transversais nas áreas de 
educação, esporte, lazer, 
cidadania, cultura, empre-
endedorismo e outras, a 
partir de diagnósticos lo-
cais que identifiquem os 
fatores socioeconômicos 
que tenham correlação 
com a incidência criminal, 
fundamentando-se nessas 
evidências a elaboração 
de planos integrados de 
ação com responsabilida-
des concretas para cada 
um dos três entes federa-
dos, com a proposição de 
indicadores e metas custo-
mizadas ao território.

A Força Nacional de 
Segurança atuará de 
forma conjunta com as 
polícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros e 
Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC). A Polícia Federal, 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e a Guarda 
Civil Metropolitana tam-
bém integram a iniciativa.
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  Ed Sheeran lançou mais um clipe! O 
cantor liberou um remix de “Take Me Back 
To London” junto com seu vídeo. A nova 
versão — que foi criada por Sir Spyro.

  Os irmãos e cantores, Sandy & Junior 
batem recorde e ultrapassam 500 mil 

ingressos vendidos em nova turnê

  “Jogos Mortais” parece estar 
avançando muito bem. O diretor 
Darren Bousman fez uma publicação 
no Instagram anunciando o fim das 
filmagens da produção.

  Justin Bieber contou em seu 
Twitter que passou a noite toda em 
um estúdio. O cantor, que após ter 
feito um comunicado falando que 
não ia lançar disco, pode estar 
mudando de ideia quanto a novas 
músicas.

PoRTÕEs aBERTos
O Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia 

Militar do Estado de Goiás - GRAER, realizará no 
próximo dia 08 de setembro, o 1º Portões Abertos 

da Unidade. O evento alusivo aos 21 anos de 
Independência da Unidade contará com diversas 

atrações para o público presente: Execução 
de Manobras pelo Helicóptero e Operadores, 

exposição Estática de Helicópteros, exposição 
de equipamento utilizados em operações de 

aviação de segurança pública, espaço KID, praça 
de alimentação, oficina de exercícios Simulados de 

operações aéreas, shows artísticos. A Unidade abrirá 
seus portões às 14h00 e solicita que os visitantes 

tragam um quilo de alimento não perecível que será 
doado as instituições filantrópicas que necessitam. 

calDas FEsT cHoPP
O Náutico Praia Clube que faz parte do complexo 

de parques do Prive Diversão, na cidade de Caldas 
Novas – Go, será sede no dia 12 de outubro da 

primeira edição do festival Caldas Fest Chopp. O 
evento comandado por Daniel Dias, já tem quatro 

atrações confirmadas, a dupla sertaneja Ph e 
Michel, e os DJs Lo Fernandes, Caik e Carlos Moyra. 

Os ingressos com o valor do 1º lote R$ 60 (feminino) 
e R$ 80 (masculino) já estão à venda pela internet 

no site www.baladapp.com.br e nas lojas The 
Body- Flamboyant e Goiânia Shopping, Tribo do 

Açaí – Setor Marista e TXC – Buriti Shopping. Em 
Caldas Novas, os ingressos podem ser adquiridos no 

Náutico Praia Clube e Water Park.

PREMiaÇÃo
O Outback Steakhouse foi premiado pela Alshop 

(Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) 
como Melhor Restaurante na categoria 

Alimentação. A marca possui o selo Hors Concours 
da Alshop por ter sido reconhecido pela premiação 

diversas vezes. Criado em 1998, o Prêmio Lojista 
Alshop reconhece anualmente os principais players 

do varejo de shopping brasileiro. A premiação é 
concedida por meio de voto popular. 

EMPREGo E EsTÁGio
A nova loja âncora do Estação da Moda 

Shopping, a República da Moda, em Goiânia, 
está com 50 vagas abertas para os cargos de 

consultores de venda e call center, operadores 
de caixa, estoquistas e para estagiários de 

cursos ligados à moda. As oportunidades são 
para preendimento imediata e com salários que 

variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.500, mais benefícios 
e comissão para alguns cargos. O recebimento 

de currículos, com informação sobre o cargo 
pretendido, ocorrerá no dia 4 de setembro, de 9h 

às 18h, em frente à loja da República da Moda, 
que fica próxima à entrada norte do Estação da 

Moda, localizado no Setor Norte Ferroviário, 
Região da 44, famoso polo atacadista da capital. 
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r_vilela@live.comretratos

Las Vegas - A renomada empresária Ana Laura Clemente fará uma festa de lançamento do seu camarote mais exclusivo 
do Caldas Country em Las Vegas. O evento que acontece entre os dias 16 a 22 de setembro, será somente para 100 
convidados VIPs, entre famosos e empresários escolhidos a dedo pela digital influencer.

Ortopedia - O ortopedista do Hospital Estadual de 
Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa), 
Bruno Air Machado Silva, passa a integrar o corpo de 
consultores da Revista Brasileira de Ortopedia.

2 3

4

Filho - O ex-BBB Luiz Felipe Bari, se tornou 
pai no último dia 22 e está todo feliz com a 
chegada do filho, Lucca Lopes Bari.
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Promoter - Quem arrasou no evento da Colunista Jacira 
leão em Maceió na noite Mumbai foi o Promoter e cicerone 
de celebridades o Promoter Wilton Rocha com produção de 
socorro Pereira Atelier e jack barbearia.
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coworking
A GPL Incorporadora inaugurou o primeiro coworking de Goiânia voltado a pro-
fissionais do mercado imobiliário. O escritório compartilhado comporta até 18 
pessoas e fica em uma das salas comerciais do edifício Pátio Coimbra. Qualquer 
profissional credenciado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
pode utilizar o espaço gratuitamente. No coworking há locais de descanso e uma 
biblioteca comunitária. A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

Feira de livros
O Buriti Shopping recebe até dia 30 de setembro a Feira de Livros Magic. Serão mais 
de 40 mil exemplares dentre infantis, juvenis e adultos com preços acessíveis, a partir 
de R$ 5,00. Uma oportunidade para atualizar conhecimentos e presentear amigos. A 
feira estará localizada na praça central de eventos, no piso térreo.

agro
O economista-chefe do BTG Pactual, Cláudio Ferraz, estará em Goiânia (GO) 
no dia 13 de setembro para falar sobre os cenários e perspectivas do agro-
negócio. O assunto é tema de painel do Seminário O Protagonismo do Agro 
em Goiás, que será realizado na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). 

PiB
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a econo-
mia brasileira melhorou no segundo trimestre, com crescimento de 0,4% do PIB. Na 
comparação com o segundo trimestre de 2018, a alta foi de 1%.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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TransFerÊncias

Banco Central implantará sistema 
de pagamentos instantâneos

o desenvolvimento 
do sistema de pa-
gamentos instan-

tâneos está avançando. 
Nesta semana, o Banco 
Central (BC) anunciou 
que será responsável 
por desenvolver a base 
de dados e a administra-
ção do sistema.

A ideia é substituir 
as transações com di-
nheiro em espécie ou 
por meio de transfe-
rências bancárias (TED 
- Transferência Ele-
trônica Disponível - e 
DOC - Documento de 
Ordem de Crédito) e 
débitos por transações 
entre pessoas.

Segundo o BC, os pa-
gamentos instantâneos 
serão feitos em alguns 
segundos e funciona-

rão por 24h todos os 
dias da semana.

A decisão de desenvol-
ver o sistema vai permi-
tir que bancos e fintechs 
(empresas de tecnologia 
do setor financeiro) pos-
sam dar continuidade à 
definição de seus mode-
los de negócios para o 
pagamento instantâneo.

Atualmente, os paga-
mentos por transferên-
cia são feitos por canais 
bancários e os valores 
chegam ao destinatário 

no mesmo dia, desde que 
a transferência seja feita 
em dias úteis, em horário 
definido pelos bancos de 
6h30 às 17h.

O custo da transfe-
rência é definido pelos 
bancos para cada ope-
ração ou tem o valor in-
cluído em um pacote de 
serviços. Com o sistema 
de pagamentos instan-
tâneos, a expectativa do 
Banco Central é que haja 
redução desses custos 
para os clientes.

Segundo o BC, também 
haverá redução de custos 
para empresas que rece-
bem as transferências. No 
caso de um lojista, por 
exemplo, a redução no 
número de intermediá-
rios vai significar menor 
custo de aceitação em 
relação aos demais ins-
trumentos de pagamento.

O BC diz que o esta-
belecimento comercial 
precisará ter somen-
te um código único de 
identificação para per-
mitir que seus clientes 
façam a leitura desse 
código por meio de seus 
smartphones. Nesse có-
digo estarão contidas 
todas as informações 
necessárias para que os 
recursos sejam transfe-
ridos instantaneamente.

Segundo o Banco Cen-
tral, iniciar um pagamen-
to instantâneo deverá ser 
tão simples quanto se-
lecionar uma pessoa na 
lista de contato do tele-

fone celular. Isso porque 
não haverá a necessidade 
de inserir informações 
como número do banco, 
da agência e da conta e o 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) do recebedor.

Para fazer o pagamen-
to instantâneo, serão ne-
cessários um smartpho-
ne, uma conta em um 
prestador de serviço de 
pagamento (PSP) da es-
colha do consumidor e o 
aplicativo.

Sistema
No último dia 28, o BC 

informou que decidiu de-
senvolver e gerar a base 
de dados para “maximi-
zar ganhos de escala e 
efeitos de rede típicos da 
indústria de pagamentos” 
e por levar em conta “sua 
criticidade para o bom 
funcionamento do ecos-
sistema de pagamentos”,

“A base de dados de 
endereçamento permitirá 
a realização de pagamen-

tos de maneira intuitiva 
e simplificada, utilizando, 
de forma segura, infor-
mações de fácil conhe-
cimento, como número 
de telefone ou conta de 
e-mail”, acrescentou o 
Banco Central.

Em dezembro do ano 
passado, por meio do Co-
municado 32.927, o BC 
já havia divulgado os re-
quisitos fundamentais do 
sistema de pagamentos 
instantâneos.

“A divulgação do Co-
municado foi o ponto de 
partida para o início do 
processo de implantação 
do sistema de pagamen-
tos instantâneos no Bra-
sil. Os requisitos funda-
mentais estabelecem a 
política institucional para 
o desenvolvimento des-
se sistema, o que inclui a 
governança para a defini-
ção de regras, as formas 
de participação e a infra-
estrutura centralizada de 
liquidação”, acrescentou.

Transações serão 
feitas em poucos 
segundos
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A empresa TG Core Asset irá realizar um workshop de Fundos Imobiliários no 
dia 03 de setembro (terça-feira). Ministrado por Danilo Bastos e Jacinto Santos 
Neto, especialistas em finanças, a didática será voltada para iniciante. O curso 
será no auditório da Tren Office, na Rua 72, Jardim Goiás, das 19h às 23h.
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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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parapan

Em Lima, Brasil bate recorde 
histórico com 308 medalhas

Disputado oficial-
mente desde 1999, 
os Jogos Parapan-

-americanos têm agora o 
Brasil como o dono da me-
lhor campanha de todos 
os tempos: 308 medalhas, 
124 ouros, 99 pratas e 85 
bronzes. Essa é a quarta 
vez seguida que a delega-
ção verde e amarela lidera 
o quadro de medalhas.

A marca anterior era 
do México, que em casa 
na primeira edição, havia 
conquistado 307 pódios 
(121 ouros, 105 pratas e 
81 bronzes). “A nossa meta 
interna no Comitê sempre 
foi superar os números de 
Toronto. Não só em meda-
lhas, mas queríamos estar 
em mais finais, trazer a 
maior delegação, ter mais 
mulheres, contar com o 
maior número possível de 

atletas de classes baixas. 
Sempre apostando mui-
to nos jovens. E acho que 
tudo isso foi alcançado”,  
disse Alberto Martins, di-
retor técnico e chefe da 
missão brasileira em Lima. 

A delegação brasileira 

ultrapassou a marca de 
medalhas de ouro quan-
do Evelyn Oliveira, Mateus 
Carvalho e Antônio Leme, 
na classe BC3 da bocha, 
superaram o time cana-
dense na final por 4 a 3. 

Lauro Chaman, do ci-

clismo, bateu o recorde to-
tal de pódios. Na prova de 
resistência C4-5, ele foi o 
mais rápido completando 
os 80 km em 2h17m43.

Destaques
Quase metade das me-

dalhas brasileiras veio das 
piscinas. A equipe da na-
tação ficou com 127 con-
quistas, sendo 53 ouros. 
Há quatro anos, em Toron-
to, o Brasil conseguiu 104 
medalhas, sendo 38 ouros. 
No Halterofilismo, o Brasil 
também liderou com fol-
ga o quadro de medalhas. 
Foram 16 medalhas, sendo 
seis ouros. Em Toronto, o 
Brasil ganhou oito meda-
lhas na modalidade. 

“ A natação superou 
muito as nossas expec-
tativas. Já esperávamos 
bastante. Mas ficou acima 
do que queríamos. O Hal-
terofilismo tem uma regra 
muito confusa. É difícil 
haver uma unanimidade 
entre os árbitros. Há sem-
pre uma interpretação. Por 
isso, acho que os nossos 
atletas foram muito bem.

Projeção para 
Tóquio 2020

Segundo o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB), 
a delegação brasileira em 
Tóquio, nos Jogos Pala-

límpicos, terá entre 350 e 
400 pessoas, sendo apro-
ximadamente 250 atletas. 
“Ainda é bastante cedo 
para termos uma meta 
de resultados. Precisamos 
esperar os Mundiais de 
natação, agora em setem-
bro, de Atletismo, no final 
do ano, e os próximos até 
Tóquio para podermos de-
limitar melhor os nossos 
adversários. Mas, é claro 
que a China é fortíssima. 
Rússia voltando é uma for-
te candidata à um posto 
no Top 5. Canadá e Estados 
devem ir com delegações 
bem diferentes dessas que 
estiveram aqui em Lima. 
Serão fortes rivais”, projeta 
Alberto Martins. 

Nos Jogos do Rio de Ja-
neiro em 2016, o Brasil fi-
nalizou a sua participação 
em oitavo, com 72 meda-
lhas (14 ouros).

Entre vários outros, um 
ponto é observado com 
muita atenção pela equipe 
multidisciplinar brasileira: 
as medalhas de prata. “ Saí-
mos de Lima com 99 pratas. 
Foram ocasiões nas quais 
ficamos muito perto do 
ouro. Queremos entender 
quais os detalhes que fal-
taram. E temos gente tra-
balhando para descobri-
-los”, completa o dirigente.

Mizael Conrado 
e a homenagem 

a André Brasil
“ Foi uma campanha 

memorável do Brasil, em 
um dos Parapan-ame-
ricanos mais difíceis de 
todos os tempos,” disse o 
presidente do CPB, Mizael 
Conrado. Em meio às co-
memorações, o dirigente 
fez questão de lembrar de 
um personagem do para-
desporto nacional, o na-
dador André Brasil ( dono 
de 14 medalhas em Jogos 
Paralímpicos e quatro re-
cordes mundiais ), que foi 
considerado inelegível 
pelo Comitê Paralímpico 
Internacional em abril 
desse ano. “ Por conta de 
um processo truculento, 
ele não pôde estar aqui. 
Mas estamos com ele. O 
talento dele, com certeza, 
contribuiu para que o pa-
radesporto chegasse nes-
se nível. Um pedacinho 
de cada uma dessas me-
dalhas também é dele.”

Campanha foi a 
mais expressiva 
de um país na 
história dos jogos
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