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Pesquisas sinalizam 
busca do novo pelos 
eleitores, em 2020
Pesquisas feitas para consumo interno dos 
partidos políticos, para medir as primeiras 
tendências eleitorais de possíveis futuros 
candidatos a prefeito em 2020, estão tiran-
do o sono de muitos dos atuais prefeitos. E 
o motivo para é sinalização de que boa par-
te dos eleitores parece manter o sentimento 
expressado nas urnas de 2018, na eleição de 
Presidente da República e governadores de 
Estado, optando por nomes novos. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e o “vendaval” que varreu os po-
líticos que já estavam no poder há décadas. 
Quantos acreditavam na derrota acachapante 
do tucano Marconi Perillo, na disputa para o 
Senado? Com exceção dessa coluna que por 
diversas vezes aventou essa possibilidade, a 
quase totalidade das opiniões parecia con-
victa da vitória não apenas de Marconi, mas 
também  do candidato a governador esco-
lhido por ele. Na chamada base aliada do 
tucano, a única voz discordante em relação à 
vitória do nome apontado por Marconi Perillo 
foi o ex-deputado Vilmar Rocha, que se recu-
sou apoiá-lo desde o início.  Existem cidades 
importantes de médio e grande porte, onde 
os levantamentos sinalizam para a busca do 
novo por parte dos eleitores na eleição dos 
novos prefeitos. São sinais de que os desgas-
tes dos políticos tradicionais, em face das re-
velações da sucessão de escândalos da Lava 
Jato, estão vivos na cabeça dos eleitores, 
mesmo em relação àqueles que não foram 
tragados pela operação. Em Goiás, há evi-
dências de que em algumas cidades parece 
que a população começa a se despertar na 
busca de algo mais interessante do que as 
velhas dicotomias formadas pelos mesmos 
rostos no espectro político. Há exceções, na-
turalmente, principalmente quando se trata 
de administradores com história de realiza-
ções e em que não há máculas. É hora de 
abrir os olhos, porque são fortes as evidências 
de que os eleitores parecem continuar querer 
acertas as contas com boa parte dos políticos.

caiado Está na diREção 
cERta, diz séRgio MoRo
O governador Ronaldo Caiado foi elogiado ontem 
pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro. Foi durante a inauguração da Unidade Pri-
sional Especial de Planaltina, na região do Entorno 
do DF, que foi construída em parceria com o gover-
no federal. “Caiado está de parabéns. É uma uni-
dade já pronta, toda equipada e já com os agentes 
penitenciários. Está pronta para funcionar tão logo 
haja a transferência dos presos. O governo Ronaldo 
Caiado está na direção certa, com a inauguração 
desse presídio”, destacou Sérgio Moro. A unidade 
prisional de Planaltina cria novas 388 vagas, com 
“total controle” de cárcere e oportunidade de res-
socialização dos presos, segundo o governo.

iRis anuncia concuRso
O prefeito Iris Rezende anunciou ontem a realiza-
ção de concurso público para o preenchimento de 
vagas em todas as áreas da administração, como 
Educação, Saúde, Obras e Trânsito. O anúncio foi 
feito durante entrevista coletiva, após assinatu-
ra de ordem de serviço, para o prolongamento 
da Marginal Botafogo. Ainda sem previsão de 
quando ocorrerá, o prefeito justificou a necessi-
dade de contratar novos servidores ao aumen-
to de trabalho. “A administração se agiganta. 
Consequentemente, o número de servidores 
existentes se torna pequeno para o volume de 
serviços colocado em suas mãos”, explicou.  

Quando
Para o prefeito falar espontaneamente sobre o as-
sunto, é bem provável que o secretário de Adminis-
tração Agenor Mariano esteja com o levantamento 
acerca da carência de servidores e o de vagas, que 
serão oferecidas. A prefeitura vem convivendo com 
o baixo número de servidores há bastante tempo, 
causado principalmente pelo longo período sem a 
realização de novos concursos. A redução do nú-
mero de servidores, conforme a coluna já noticiou 
recentemente, ocorre em face principalmente das 
aposentadorias. Tem sido comum ouvir dos poucos 
funcionários que estão na ativa que a demora na 
tramitação de muitos processos nas diversas áreas 
da administração decorre do baixo número de ser-
vidores, para atender à demanda por serviços.   

Missão dE agEnoR
Considerado ágil e hábil nas questões relacionadas 
com a administração pública, até por possuir forma-
ção na área (é formado em administração), Agenor 
Rezende foi nomeado secretário de Administração 
com a missão atribuída pelo prefeito Iris Rezende, 
de dar maior agilidade nos procedimentos exigidos 
para a realização de licitações, bem como a conclu-
são da documentação em áreas fundiárias urbanas. 

onda dE otiMisMo
Ainda faltando concluir a votação da Reforma da Pre-
vidência, mas com a da reforma tributária, que tam-
bém está na bica para ser votada, já é perceptível o 
otimismo entre os diversos segmentos empresariais, 
que apostam no crescimento econômico do País nos 
próximos anos. E um dos motivos para essa aposta é a 
convicção de que será desencadeado um importante 
processo de privatização de estatais, no qual não esca-
pará nem a Petrobrás. A conferir.  

discuRso aniMa
O discurso pró-reformas estruturais e de privatiza-
ção do atual ministro da Economia, Paulo :Guedes, 
vem animando o meio empresarial como de há 
muito não se via. Vale a torcida para que estejam 
corretas as previsões de crescimento econômico, 
com investimentos de vultosas somas de capital 
privado e geração de empregos e renda.

psd disputaRá
Cumprindo determinação da direção nacional 
do partido, o PSD trabalha pelo lançamento de 
candidatos próprios a prefeitos no maior número 
possível de municípios, em todo o País. Em Goiás, 
o presidente estadual da legenda, Vilmar Rocha, 
tem se reunido com lideranças da sigla tanto em 
Goiânia quanto no interior, tratando desse assunto. 
A previsão é que o partido tenha candidatos em 
dezenas de municípios, a exemplos de Jataí, na re-
gião Sudoeste e Buriti Alegre, além de dezenas de 
municípios menores. 

Jataí E BuRiti alEgRE

O ex-deputado Vilmar Rocha, presidente esta-
dual do PSD, recebeu o provável candidato do 
partido à Prefeitura de Jataí, Luciano Lima, que 
obteve 19.098 votos na cidade em 2018, como 
candidato a deputado federal pelo PTC. Luciano 
(foto entre Vilmar Rocha e Dagoberto Menezes, 
presidente do Diretório Metropolitano do PSD) 
é advogado militante no município e região. Já 
em Buriti Alegre, o representante do PSD na 
corrida pela prefeitura deverá ser Orlando Se-
verino, cinco vezes provedor da Santa Casa de 
Misericórdia. A direção do PSD em Goiás avalia 
que esses nomes possuem bandeiras e gozam 
de credibilidade, trazendo consigo a marca do 
novo, em suas respectivas regiões.

HistoRiadoR vê EM lissauER 
novo Estilo paRlaMEntaR
Tido como habilidoso nas negociações tanto com 
os seus pares na Assembleia Legislativa quanto 
com o Executivo, o deputado Lissauer Vieira vem 
se revelando um político dotado de pré-requisitos 
para construir uma carreira política bem sucedida. 
É a avaliação do historiador e analista político, João 
Luiz Rabelo (foto), ao destacar qualidades que fize-
ram do atual presidente da Assembleia, o “catalisa-
dor” de insatisfações entre os deputados, para se 
eleger presidente da Casa.

REcuRsos paRa a nova sEdE
Outras conquistas do deputado Lissauer, assi-
naladas por João Luiz, foram a articulação que 
culminou com a destinação de 1,5% da arrecada-
ção dos cartórios para o Legislativo, bem como 
a redefinição do novo valor do duodécimo a ser 
repassado ao Poder, a partir de 2020. “Com isso, 
ele [Lissauer] concluirá sem maiores dificuldades 
a construção da nova sede da Assembleia [no 
Parque Lozandes], fato que nenhum dos ante-
cessores conseguiu”, apontou João Luiz, para 
quem o atual presidente da Assembleia “já é de 
longe o melhor deputado dessa Legislatura”.

lEi dE aBuso: 
sansão ou vEto?
O presidente Jair Bolsonaro tem até essa quinta-
-feira 5/09, para sancionar ou vetar no todo ou 
em parte, o projeto de Lei de Abuso de Autori-
dade aprovado pelo Congresso. Movimentos 
sociais defendem o veto, principalmente pela 
internet. Mas há quem defenda a sansão na to-
talidade, principalmente no meio jurídico.

lEi é opoRtuna, 
diz cRiMinalista
O advogado criminalista César Vilar avalia que 
o projeto deve ser sancionado. O que há nesse 
caso, segundo ele, é um conjunto de decisões que 
substituíram a lei e a Constituição Federal, por isso 
considera acertada a afirmação de que “os juízes 
têm medo de como eles interpretam e aplicam as 
leis, com o que concordo plenamente”. E continua 
o advogado César Vilar, questionando por qual 
motivo isso ocorre, se quem atua no processo 
criminal são apenas o Ministério Público e eles 
próprios, os juízes. “Será que eles [os juízes] 
temem os seus pares? De há muito os advoga-
dos reclamam da prática de abusos por parte 
de delegados, promotores e juízes”, enfatizou 
o jurista, assinalando ainda ser comum a prá-
tica de abusos contra o cidadão, advogados, 
a imprensa. Por isso, avalia como oportuna a 
Lei de Abuso de Autoridade, que acaba de ser 
aprovada. “É preciso colocar limites”, concluiu.



3terça-feira, 03 DE SETEMBRO DE 2019 política

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

ElEição ExigE partido fortE

Com o fim das coligações, as eleições municipais já estão tirando o sono de alguns líderes, que se 
acostumaram a ter sempre um partido na mão. Não adianta ser dona da sigla, para negociar vagas, 
cargos, tempo de TV e estrutura de campanha. O que vai valer, mesmo, é a chamada musculatura. 
Primeiro, em relação a verbas. Nesse ponto, PSL e PT são as siglas que mais se beneficiam do fundo 
partidário e eleitoral. A outra musculatura é a chapa para concorrer à Câmara Municipal. No caso 
de Goiânia, cada partido pode lançar até 51 candidatos. O problema é que tem partido que não tem 
nem cinco para lançar. Já há uma movimentação para a formação de chapas, mas o tempo vai fican-
do mais curto. Alguns dos nomes cobiçados vão adiar ao máximo a decisão. Em tempo de mídias 
sociais, com eleitor mais fiel a lideranças do que partidos, a tendência é que tudo se defina próximo 
da janela para mudança de partido para os atuais vereadores, em abril. 

puxador dE voto
A definição das candidaturas a prefeito também é importante para essa definição. Íris Rezende dá 
pinta de reeleição. Mas não vai assumir isso publicamente tão cedo. Uma dúzia de candidatos de-
pende da decisão de Íris. Uns porque acreditam ser o contraponto do prefeito. Outros porque acre-
ditam não ter nenhuma chance, por andar na mesma linha do comandante do Paço. 

ExEmplo 
O segredo de Íris já levou a lições históricas. O atual vereador e pré-candidato a prefeito Clécio Alves 
(MDB) que o diga. Em 2004, acreditando que Íris não seria candidato, buscou abrigo no PT. Foi eleito 
e desfiliou em seguido. Clécio sempre foi ligado a Íris.

Nota vErmElha
A avaliação do presidente Bolso-
naro (PSL), publicada pelo Data-
Folha, mostra situação preocu-
pante. A avaliação negativa do 
presidente é 9 pontos maior do 
que a positiva. No período, hou-
ve o incremento do jeito Bolso-
naro de ser, falando sem prensar, 
e pensando sem falar. Nada é de-
finitivo, mas o sinal amarelo já está 
aceso. Muito embora o principal segredo do sucesso dos governos é a economia, e não a política. 

procura-sE
Um candidato viável para prefeito de Goiânia. Sugestões ao PP.

Não passa
Depois de mais de um ano abandonado em gaveta, começou a tramitar no Senado uma su-
gestão parlamentar, que tem cerca de 20 mil assinaturas. O objetivo é acabar com qualquer 
tipo de benefício para ex-ocupante de cargo eletivo, incluindo assessor, segurança e carro, por 
exemplo. A lógica é que, findo o mandato, acabaria a obrigação do Estado em fornecer essas 
regalias. Valeria para ex-presidentes, ex-governadores, ex-prefeitos e ex-parlamentares. Pode 
ser, mas acredito que não passa. 

Boa Nova
Destaque na mídia nacional para uma pesquisa desenvolvida pela UFG, fazendo diagnós-
tico de câncer, a partir da cera do ouvido. Mais um bom exemplo de resultado, que pode 
ser utilizado por toda a comunidade. Nascida da tão questionada pesquisa feita em insti-
tuição pública de ensino. 

Novo rouNd
Consolidado o reservatório do João Leite, falta agora ampliar a rede de distribuição do precioso líqui-
do. É a fórmula nada mágica para evitar novos dramas em torno da crise hídrica. Enquanto isso, é 
preciso ampliar a fiscalização às margens do Meia Ponte. 

facão 
Os governadores que tomaram posse em janeiro cortaram em 52%, em média, o dinheiro destina-
do a investimentos. Sem muita perspectiva de melhora para o ano que vem. 

marcelohel@gmail.com

“Mais greve que miséria dos famintos é a inconsciência dos fartos”. 
(Franco Montoro)

EvENtos 

Com gestão independente, presidente Lissauer Vieira 
aproxima Alego da população e amplia ações sociais
pautado pela respon-

sabilidade social e 
o compromisso de 

aproximar o Poder Le-
gislativo da sociedade, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), deputado Lissauer 
Vieira (PSB), vem desen-
volvendo em sua admi-
nistração, com apoio dos 
deputados dessa legisla-
tura, iniciada em feverei-
ro deste ano, uma série 
de ações solidárias. Além 
de reforçar a credibilida-
de do Parlamento goiano, 
elas têm contribuído para 
suprir demandas impor-
tantes de instituições 

filantrópicas e de toda a 
comunidade, de uma for-
ma geral.

Nestes primeiros seis 
meses, Lissauer tem tra-
balhado para promover 
dezenas de iniciativas 
que impactam positiva-
mente o Poder Legisla-
tivo goiano, entre elas, o 
Alego Ativa e a 1ª Corrida 
de Rua da Alego. Realiza-
das neste final de sema-
na, as duas ações movi-
mentaram, juntas, mais 
de 8 mil pessoas. Além 
dessas, a Alego também 
realizou no último mês 
de junho o 1º Arraiá So-
lidário da instituição, que 

arrecadou mais de duas 
toneladas de alimentos 
que foram doados para 
instituição filantrópica.

Segundo o presiden-
te, essas medidas são 
“imprescindíveis” para 
favorecer a cidadania, 
a solidariedade e ainda 
proporcionar mais acesso 
ao lazer, saúde e qualida-
de de vida. “Com criativi-
dade, parceria, trabalho e 
gestão eficiente, é possí-
vel realizar ações sociais 
e aproximar cada vez 
mais o legislativo da so-
ciedade goiana levando a 
ela bem-estar e qualida-
de de vida”, ressaltou.

Municipalista e atento 
às necessidades da popu-
lação de todo o Estado de 
Goiás, Lissauer também 
não tem medido esforços 
para atender os municí-
pios aos quais represen-
ta. No primeiro semestre 
deste ano, o presidente 
destinou mais de R$ 2,7 
milhões para serem in-
vestidos nas áreas de 
saúde de mais de 20 ci-
dades goianas. Além dis-
so, com o programa Alego 
Ativa, milhares de pes-
soas estão sendo benefi-
ciadas em diversas áreas 
essenciais. Para ele, o 
trabalho social precisa 

ser estendido também 
ao interior.

“O que queremos é res-
ponder de forma positiva 
a todos os anseios da so-
ciedade, por isso estamos 
trabalhando com afinco 
para levar sempre o me-
lhor para a nossa popula-
ção. Além dos recursos que 
já disponibilizamos para 
as cidades goianas, tam-
bém implantamos o Alego 
Ativa, que tem feito a dife-
rença na vida das pessoas. 
A cada edição percebemos 
o sucesso desse evento e 
pretendemos levá-lo para 
todas as regiões do Esta-
do”, afirmou Lissauer.

Alego Ativa 
Intercâmaras

Com três edições já rea-
lizadas nas cidades de Acre-
úna, São Simão e Luziânia 
e uma próxima já marcada 
para este mês, em Alvora-
da do Norte, o programa 
itinerante já soma mais de 
10 mil atendimentos em 
diversas áreas devido às 
parcerias com dezenas de 
instituições públicas e pri-
vadas. O projeto implan-
tando na atual Legislatura 
visa ampliar a representa-
tividade da Assembleia Le-
gislativa e o envolvimento 
dela com a sociedade.
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senador canedo 

Evento marca início do Atendimento 
Móvel de Suporte Avançado do SAMU

Foi realizada nesta 
segunda-feira, 2 de 
setembro, a solenida-

de de entrega da ambulân-
cia de atendimento móvel 
avançado (USA), popular-
mente conhecida como 
UTI Móvel. A estrutura ade-
quada para prestação de 
socorro em casos de aci-
dentes graves, e também 
o transporte de pacientes 
em estado crítico, casos de 
alta complexidade. 

O evento foi realiza-
do na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
a presença do prefeito 
Divino Lemes, deputado 
estadual Júlio Pina, Dou-
tor Sandro Batista - supe-
rintendente do Complexo 
Regulador em Saúde, re-
presentando o secretário 
estadual de Saúde, se-
cretário municipal Carlos 
Maranhão, os vereadores: 
Betim, Ronaldo da Feira e 

professora Denise, coorde-
nador do SAMU Senador 
Canedo, Pedro Palácios, 
entre demais lideranças. 

A USA é formada por 
uma equipe com condutor 
socorrista, enfermeiro e 
médico. Que são capazes 
de realizar procedimentos 
mais invasivos, que podem 
ser de extrema importân-
cia nas ocorrências, como 
parto, intubação, drena-
gem torácica, e demais. A 
ambulância (UTI) é equi-
pada com aparelhos de 
alta tecnologia, como res-
pirador mecânico, cardio-
versor, bomba de infusão, 
monitorizarão de oxime-
tria, materiais para imobi-
lização e ampla cartela de 
medicamentos que podem 
ser usadas nas ocorrências 
de emergência.

Em fala, prefeito Divino 
Lemes ressaltou a impor-
tância do investimento 

para garantir melhor aten-
dimento em ocorrências 
graves, de alta complexi-
dade. “É mais um investi-
mento da administração 
municipal, para que possa-
mos atuar com eficácia no 
atendimento pré-hospita-
lar, que este seja seguro e 
ágil. Fatores imprescindí-
veis para ocorrências, que 
garante ao paciente mais 
chance de sobrevida, in-
clusive, evitando sequelas, 
que podem ser fatais ou 
mesmo permanentes”. 

Na ocasião também 
foram entregues equipa-
mentos de proteção in-

dividual (EPIs), e demais 
acessórios que serão usa-
dos pelos condutores da 
motolâncias, como jaque-
ta, joelheiras, e outros.

Parceria e mais 
investimentos

O serviço será ofertado 
pela Prefeitura Municipal 
de Senador Canedo, em 
parceria com o Ministé-
rio da Saúde, garantindo 
mais eficiência nos aten-
dimentos disponibiliza-
dos pelo SAMU/192 do 
município. Junto ao início 
da atuação da USA, serão 

entregues também equi-
pamentos de proteção in-
dividual (EPIs), e demais 
acessórios que serão usa-
das pelos condutores da 
motolâncias.

Trata-se de mais um 
investimento da adminis-
tração municipal, que vem 
atuando para eficácia do 
atendimento pré-hospita-
lar, que este seja seguro e 
ágil. Fatores imprescindí-
veis para ocorrências, que 
garante ao paciente mais 
chance de sobrevida, in-
clusive, evitando sequelas, 
que podem ser fatais ou 
mesmo permanentes.

A Base independente 
do SAMU foi inaugura-
da no dia 19 de junho de 
2017, com duas unidades 
de suporte básico. No mês 
de maio de 2018 foram 
implantadas duas mo-
tolâncias, acompanhando 
o crescimento da cidade, 
e o número de ocorrên-
cias, que supera a 6971 
atendimentos, de janeiro 
de 2016 a 26 de agosto de 
2019, uma ambulância do 
suporte básico foi substi-
tuída por um modelo mais 
novo, no ano passado, e 
agora receberá a USA e de-
mais aquisições.

Investimento pode realizar 
procedimentos mais invasivos, 
de extrema importância nas 
ocorrências, como parto, intubação 
e drenagem torácica
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obras 

Prefeitura de Goiânia dá início ao 
prolongamento da Marginal Botafogo
O Prefeito Iris Rezende 
assinou na manhã des-
ta segunda-feira, 02/09, 
a ordem de serviços para 
início das obras de pro-
longamento da Marginal 
Botafogo, no trecho com-
preendido entre as Aveni-
da Jamel Cecílio e Segunda 
Radial, no Setor Pedro Lu-
dovico. A obra, coordenada 
pela Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh), está 
orçada em cerca de R$ 
13 milhões, e é uma das 
contrapartidas do contra-
to celebrado com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para exe-
cução do Programa Urba-
no Ambiental Macambira 
Anicuns (PUAMA).

Além da construção de 

um pista de rolamento na 
margem lateral direita do 
córrego Botafogo, que terá 
aproximadamente 1,7km 
de extensão, também se-
rão executados serviços de 
drenagem e recomposição 
do leito do córrego, com 
sua canalização, e a uma 
ponte na Avenida Segunda 
Radial, que também ga-
nhará duas alças de acesso 
à avenida. O projeto tam-
bém engloba obras na Rua 
1018, que terá sua largura 
ampliada, além da conclu-
são da ponte que liga o Se-
tor Pedro Ludovico à Vila 
São João e Jardim Goiás.

Durante a assinatura da 
ordem de serviço o Prefei-
to Iris Rezende destacou a 
importância do prolonga-
mento da Marginal para o 

trânsito na capital. “Passa-
mos por um longo período 
regularizando a situação 
financeira da Prefeitura, 
que tinha várias obras pa-
ralisadas. Em dois anos co-
locamos a casa em ordem 
e hoje estamos iniciando 
várias obras que eram de 
grande expectativa da 

população. Além de faci-
litar o tráfego da região, 
já que estamos falando 
de três vias importantes 
da capital, a Marginal e 
as Avenidas Jamel Cecílio 
e Leopoldo de Bulhões, 
essa obra também trará 
valorização à região”, afir-
mou Iris Rezende.

De acordo com o Secre-
tário Municipal de Plane-
jamento, Henrique Alves, a 
previsão é que a obra seja 
concluída em cerca de 210 
dias. “Embora seja uma obra 
complexa, que envolve toda 
a reurbanização do Córrego 
Botafogo e um grande tra-
balho de drenagem, nos-
sa previsão é que ela seja 
entregue em sete a oito 
meses, o que trará grande 
melhoria para o trânsito da 
região. Junto com o comple-
xo viário que será construí-
do nas Avenidas Jamel Ce-
cílio e 136, essa obra trará 
maior fluidez ao trânsito e 
facilitará a ligação entre as 
regiões Norte e Sul da capi-
tal”, afirmou.

A respeito de alterações 
no trânsito da região nes-

te momento, o secretário 
destaca que não serão fei-
tas intervenções, pois as 
obras serão mais inerentes 
ao canal do córrego. “Dare-
mos início agora às obras 
de drenagem da via e tam-
bém relativas ao leito do 
Córrego Botafogo. Poste-
riormente, com o início das 
obras do viaduto das Ave-
nidas Jamel Cecílio e 136, 
algumas mudanças serão 
necessárias, entretanto a 
Prefeitura de Goiânia, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade (SMT) já está 
analisando as medidas 
necessárias para que os 
transtornos causados pe-
las obras sejam os me-
nores possíveis”, destaca 
Henrique Alves.
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  De volta ao país após 5 anos desde sua última vez, 
Backstreet Boys se apresenta em 3 cidades: a primeira 
delas é Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo.

  A HBO quer mesmo provar que a nova 
temporada de “The Young Pope“, série do italiano Paolo 
Sorrentino, vem cheia de surpresas. Para isto, o canal 
liberou o teaser oficial.

  A Katy Perry divulgou a segunda parte do vídeo que mostra os 
bastidores do clipe de “Small Talk”. Nas imagens, é possível ver a 
cantora e alguns membros da produção discutindo várias ideias 
bem inusitadas para o projeto.

  Helen Mirren logo estreará em uma nova produção! A próxima 
minissérie protagonizada por ela — “Catarina, a Grande” — será 
lançada no dia 21 de outubro pela HBO.

ZaaD Go
A cada viagem, um novo olhar sobre 

o mundo. A riqueza das diferentes 
culturas e perspectivas que só uma 

viagem tem o poder de trazer é parte 
da inspiração do novo eau de parfum do 

Boticário, Zaad Go. Dessa vez, a marca 
atravessou o planeta para encontrar 

o segredinho que essa fragrância 
traz: a extração da Evodia – um fruto 

aromático avermelhado, nativo do 
norte da China. Utilizada em técnicas 

milenares da medicina daquele país, a 
Evodia também foi escolhida, porque 

acredita-se que o fruto tenha poder de 
balancear o Yin Yang, e de renovar as 

energias.

DETRoiT aNÁPolis
Acontece hoje na unidade do Detroit 

em Anápolis uma experiência, onde 
os influencers da cidade irão conhecer 

os pratos que compõem o rodízio e 
degustar a trinca de chopp e os drinks 

diferenciados que a casa oferece e 
curtir um ambiente no estilo dos mais 

autênticos SteakHouse Americano.

EVENTo
A empresária gaúcha Larissa Fin já deu 

início aos preparativos do Vinho na Vila, 
evento que ocorre pela primeira vez em 

Goiânia. A celebrada experiência com 
o universo de vinhos nacionais traz a 

seleção de 15 expositores, consolidando 
mais de 200 rótulos para degustação. 

Entre as marcas convidadas estão 
Vila Francioni (SC), Luiz Argenta (RS) e 
Don Guerino (RS). Em Goiás, destaque 
para a Vinícola Serra das Galés. O local 

escolhido é o Flamboyant Shopping, 
dias 19 e 20 de setembro. O evento 

tem entrada franca, mas para participar 
das degustações é preciso adquirir 

o ingresso no site https://www.
bilheteriadigital.com/

NoVa sEDE
Fundado em 2009, pelo Professor 

Carlos André, autor dos livros “A nova 
ortografia da língua portuguesa” e 

“Na ponta da língua”, pesquisador pela 
UFMG e reconhecido linguista brasileiro, 

e pela engenheira e educadora Marina 
Nunes, o Instituto Carlos André abriu as 
portas de sua nova sede. Localizado no 
Setor Bueno, no Walk Bueno Business, 
o novo espaço traz uma proposta mais 

moderna, mas com a mesma excelência 
dos já reconhecidos cursos. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Comemoração - O cantor Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, festejou seu aniversário com festa no recém inaugurado Cabaret Rouge, em 
Goiânia. Na festa, repleta de cantores sertanejos, ele recebeu o amigo e também cantor Marcelo Martins, que agora segue carreira solo. 

03 - Troféu - José Guilherme entregando o troféu “Pelos 
bares da vida” para sua esposa Luzeni da Costa Rocha. 

2 3

4

Nutrição - A nutricionista Marília Luiz Leal é a nova 
integrante da equipe da clínica dermatológica Lumini 
Privilège. Marília é formada pela Universidade Paulista com 
pós-graduação em nutrição clínica e esportiva.
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Aniversário - A linda Carolina Alves comemorou o seu 
aniversário de 33 anos em grande estilo no espaço de festas 
Brinkaboom Premium, cercada pelo carinho de amigos e 
familiares com o tema Paris.
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Pacientes especiais têm calendário 
de vacinação atualizado

O Calendário de Vaci-
nação de Pacientes 
Especiais, da Socie-

dade Brasileira de Imu-
nizações (SBIm), ganhou 
versão atualizada para os 
anos de 2019 e 2020, que 
será lançada oficialmente 
na Jornada Nacional de 
Imunizações. O evento 
acontece em Fortaleza, 
no Ceará, entre os dias 4 
e 7 de setembro. 

Uma das responsáveis 
pelo calendário, a diretora 
da SBIm Mônica Levi expli-
ca que o grupo de pacien-
tes considerados especiais 
vai além dos imunodepri-
midos - pessoas cujas de-
fesas do organismo estão 
debilitadas. Diabéticos, por 
exemplo, são considerados 
pacientes especiais pela 
SBIm, que recomenda, en-
tre outras coisas, estar em 
dia com a imunização de 
gripe, pelo risco de infec-
ção aumentado.

“Sendo diabético, o pa-
ciente deve receber vaci-
na de gripe anualmente, 

porque a gripe representa 
risco aumentado de for-
mas graves de gripe ou de 
descompensar o diabetes”, 
informa Mônica Levi, que 
cita outros exemplos. “Pa-
ciente especial não quer 
dizer imunodeprimido 
sempre. Um cardiopata, um 
pneumopata crônico, não é 
um imunodeprimido. Ele é 
um paciente especial por-
que tem risco aumentado 
de morrer, por exemplo, 
de pneumococo, de uma 
pneumonia. Ele tem reco-
mendações diferentes da 
população normal porque 
a doença de base, como a 
do diabético, o torna mais 
propenso a desenvolver 
infecção grave e morte”.

O calendário que será 
lançado durante a Jorna-
da Nacional de Imuniza-
ções já está disponível 
no site da SBIm . No caso 
dos pacientes especiais, o 
guia precisa ser atualiza-
do com maior frequência 
que os demais, uma vez 
que os tratamentos e me-
dicamentos utilizados por 
esses pacientes estão em 
constante evolução.  

“O calendário dos pa-
cientes especiais tem vida 
mais curta. Novas evidên-
cias, muitos resultados de 
estudos e muita discussão 
interna entre especialis-
tas levaram às mudanças”, 
diz Mônica, acrescentando 
que as novidades do ca-

lendário não estão na des-
coberta de novas vacinas. 
“São outros enfoques para 
as mesmas vacinas. São 
mudanças em termos de 
orientações, reforços que 
foram incluídos”.

Um dos maiores de-
safios na elaboração do 
calendário foi criar uma 
tabela capaz de dar con-
ta de pacientes que uti-
lizam medicamentos que 
interferem na imunidade, 
como pessoas com do-
enças reumatológicas e 
câncer. Nesses casos, o 
uso de uma vacina com 
o vírus vivo e atenuado 
pode acabar causando a 
infecção, e o uso de uma 
vacina inativada, apesar 

de não oferecer esse ris-
co, pode não resultar na 
imunização pretendida.

Um exemplo é a vacina 
para hepatite B. Na popu-
lação em geral, ela é feita 
em três doses. Nos imuno-
deprimidos, são aplicadas 
quatro doses, com a quan-
tidade dobrada de antíge-
no em cada uma delas. Ao 
final da vacinação, ainda 
é necessário realizar um 
exame de sorologia para 
verificar se foram produzi-
dos os anticorpos. 

Apesar de pacientes es-
peciais muitas vezes esta-
rem sob acompanhamento 
de um médico especialista, 
Mônica Levi lamenta que 
isso nem sempre significa 

que os calendários de va-
cinação estão sendo devi-
damente observados. 

“A gente tenta se apro-
ximar da comunidade mé-
dica e fazer esses guias 
em conjunto para cons-
cientizar os profissionais 
a começarem a se preo-
cupar com a proteção dos 
pacientes de uma maneira 
mais global, mas vacina é 
uma coisa que muitas ve-
zes passa batida na consul-
ta”. Ela diz que o problema 
inclui até mesmo vacinas 
disponíveis gratuitamente 
nos Centros de Referência 
de Imunobiológicos Espe-
ciais, que acabam tendo 
seu serviço subutilizado. 

A diretora da SBIm avalia 
que é preciso aumentar o 
destaque dado à imuniza-
ção na formação médica e 
engajar também as socieda-
des de cada especialidade. 
Com o envelhecimento da 
população, a tendência é 
que cada vez mais pesso-
as sejam diagnosticadas 
com doenças crônicas e 
entrem no calendário de 
pacientes especiais. 

“A gente está falando 
de uma população que 
tem a perspectiva de vi-
ver muito mais. Se você 
quer seu paciente saudá-
vel, você tem que fazer a 
prevenção para uma vida 
saudável lá na frente. E a 
vacina faz parte disso”.

Guia será lançado 
na Jornada 
Nacional de 
Imunizações, 
em Fortaleza
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PagamentOs 

BC implantará sistema de pagamentos instantâneos
O desenvolvimento do sis-
tema de pagamentos ins-
tantâneos está avançando. 
Nesta semana, o Banco 
Central (BC) anunciou que 
será responsável por de-
senvolver a base de dados e 
a administração do sistema.

A ideia é substituir as 
transações com dinheiro 
em espécie ou por meio de 
transferências bancárias 
(TED - Transferência Ele-
trônica Disponível - e DOC 
- Documento de Ordem de 
Crédito) e débitos por tran-
sações entre pessoas.

Segundo o BC, os paga-
mentos instantâneos serão 
feitos em alguns segundos 
e funcionarão por 24h to-
dos os dias da semana.

A decisão de desenvol-

ver o sistema vai permitir 
que bancos e fintechs (em-
presas de tecnologia do 
setor financeiro) possam 
dar continuidade à defi-
nição de seus modelos de 
negócios para o pagamen-
to instantâneo.

Atualmente, os paga-
mentos por transferência 
são feitos por canais ban-
cários e os valores chegam 
ao destinatário no mesmo 
dia, desde que a transferên-
cia seja feita em dias úteis, 
em horário definido pelos 
bancos de 6h30 às 17h.

O custo da transferên-
cia é definido pelos ban-
cos para cada operação 
ou tem o valor incluído 
em um pacote de serviços. 
Com o sistema de paga-

mentos instantâneos, a ex-
pectativa do Banco Central 
é que haja redução desses 
custos para os clientes.

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

O BC diz que o esta-
belecimento comercial 
precisará ter somente um 
código único de identifica-
ção para permitir que seus 
clientes façam a leitura 
desse código por meio de 
seus smartphones. Nesse 
código estarão contidas 

todas as informações ne-
cessárias para que os re-
cursos sejam transferidos 
instantaneamente.

Segundo o Banco Cen-
tral, iniciar um pagamento 
instantâneo deverá ser tão 
simples quanto selecionar 
uma pessoa na lista de 
contato do telefone celu-
lar. Isso porque não haverá 
a necessidade de inserir 
informações como nú-
mero do banco, da agên-
cia e da conta e o CPF 
(Cadastro de Pessoa Fí-
sica) do recebedor.

Para fazer o pagamen-
to instantâneo, serão ne-
cessários um smartphone, 
uma conta em um pres-
tador de serviço de paga-
mento (PSP) da escolha do 

consumidor e o aplicativo.

Sistema
No último dia 28, o BC 

informou que decidiu de-
senvolver e gerar a base 
de dados para “maximizar 
ganhos de escala e efeitos 
de rede típicos da indús-
tria de pagamentos” e por 
levar em conta “sua critici-
dade para o bom funcio-
namento do ecossistema 
de pagamentos”,

“A base de dados de 
endereçamento permitirá 
a realização de pagamen-
tos de maneira intuitiva e 
simplificada, utilizando, de 
forma segura, informações 
de fácil conhecimento, 
como número de telefone 
ou conta de e-mail”, acres-

centou 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 Comu-
nicado foi o ponto de parti-
da para o início do processo 
de implantação do sistema 
de pagamentos instantâne-
os no Brasil. Os requisitos 
fundamentais estabelecem 
a política institucional para 
o desenvolvimento desse 
sistema, o que inclui a go-
vernança para a definição 
de regras, as formas de 
participação e a infraes-
trutura centralizada de li-
quidação”, acrescentou.
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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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Novo técNico

Mano aceita oferta do Palmeiras 
para substituir Felipão

o Palmeiras já tem 
o substituto de 
Luiz Felipe Scola-

ri no comando do time.
Favorito ao cargo dei-

xado por Felipão, Mano 
Menezes já aceitou a 
oferta para ser o novo 
técnico do Palmeiras. 
A informação foi pu-
blicada no blog do co-
mentarista dos canais 
ESPN Jorge Nicola.

Segundo Nicola, 
Mano receberá salá-
rio parecido com o de 
Felipão, que era de R$ 
500 mil mensais, mais 
R$ 300 mil de direitos 

de imagem.
A oficialização do 

negócio pode ser fei-
ta nas próximas horas. 
Mano é esperado para 
começar o trabalho já 
na quarta-feira.

O contrato de Mano 
Menezes com o Palmei-
ras deve ser válido até 
dezembro de 2021.

No próximo sábado, 
às 21h (de Brasília), o 
Palmeiras visita o Goi-
ás, no Serra Dourada, 
em busca da recupera-
ção após a dura derro-
ta para o Flamengo, no 
último domingo.

O contrato de Mano Menezes 
com o Palmeiras deve ser 
válido até dezembro de 2021
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