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Inscrição para vagas remanescentes 
do Fies começa nesta quarta-feira
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n Muita gente no PSDB se queixa de 
que o ex-governador Marconi Perillo 
continua cercado pelo grupinho de 
sempre: Jayme Rincón, Sérgio Cardoso, 
Giuseppe Vecci e João Furtado, dentre 
outros. Tudo como dantes, como se vê.

n A primeira das 17 policlínicas prome-
tidas pelo governador Ronaldo Caia-
do deve ser inaugurada este ano, em 
Posse, aproveitando as instalações de 
uma UPA. Na verdade, uma e outra 
são praticamente a mesma coisa.

n O prefeito Iris Rezende está sen-
do assediado por partidos e até por 
articuladores do governo do Estado, 
todos interessados em indicar o vice 
para a sua chapa na eleição do ano que 
vem. A resposta é o silêncio.

n A candidatura de Zé Eliton a prefeito 
de Goiânia, em 2020, baseada no seu 
suposto bom desempenho nos deba-
tes, está fadada ao fracasso se depen-
der só disso. Na eleição passada, essa 
virtude não adiantou em nada. 

n O assassinato de mais um pro-
fessor, em uma escola de Águas 
Lindas, abalou o governador Ro-
naldo Caiado. O caso teve reper-
cussão nacional e mostra que Goi-
ás está longe de ser referência em 
segurança dos cidadãos. 

n O controle do ex-deputado Jovair 
Arantes sobre o PTB em Goiás está por 
um fio. O partido deve migrar para as 
mãos do senador Luiz Carlos do Car-
mo, que assim deixará o MDB, levando 
junto os dissidentes caiadistas.

n Muitos deputados, na Assembleia, 
acham que o presidente Lissauer Viei-
ra tem medo do governador Ronaldo 
Caiado. Isso mesmo: medo. Seria por 
isso que aceitou um acordo ruim para 
o duodécimo do Poder Legislativo.

n Preparando-se para disputar a ree-
leição no ano que vem, o prefeito de 
Anápolis Roberto Naves modernizou 
o visual: podou a antiga e basta cabe-
leira, em troca de um corte quase zero 
nas laterais. Melhorou.

n Apesar do agressivo debate que 
travou com o governador Ronaldo 
Caiado, o ex-governador Marconi 
Perillo continuará afastado da polí-
tica estadual e dedicado a assuntos 
particulares em São Paulo, onde re-
side no momento.

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

Não é coincidência: os indiscutíveis avanços do governo do Estado quanto 
à sua articulação na Assembleia Legislativa, onde parece estar se forma-
tando finalmente uma base de apoio segura e confiável (ainda a confirmar), 
têm tudo a ver com o afastamento da primeira dama Gracinha Caiado - que 
desde meados de agosto deixou de marcar presença ostensiva ao lado do 
marido e, mais importante, parou de conversar e negociar com deputados 
e agentes políticos. Ao mesmo tempo, ela desligou os motores das suas re-
des sociais, onde, nas últimas semanas, só apareceu postando alguns pou-
cos vídeos institucionais da OVG e nada mais. Tudo indica que Gracinha foi 
enquadrada, de alguma forma, para assumir uma postura mais discreta e 
condizente com a tradição da posição que ocupa, não mais se apresentando 
como uma espécie de governadora que vinha metendo a colher de pau em 
todos os assuntos da órbita do Palácio das Esmeraldas. O encolhimento 
tem a ver com o esquentamento do debate político, quando o governador 
Ronaldo Caiado chegou a baixar o nível, segundo ele, em defesa dos seus 
familiares, que estavam no alvo de críticas pesadas da oposição. Sem o 
passionalismo da primeira dama, a temperatura das conexões com a As-
sembleia esfriou e as coisas, finalmente, podem chegar a uma situação de 
normalidade, do ponto de vista dos interesses governistas no Legislativo.
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UEG HipERtRoFiaDa: MEtaDE DoS SEUS pRoFESSoRES E FUNcioNÁRioS SERÃo DEMitiDoS
Vem vindo uma crise aí: a Universidade do Estado de Goiás está passando por dificuldades financeiras imensas e vai reduzir o seu quadro de pessoal 
em mais da metade do contingente atual. Cerca de 700 professores serão demitidos, além de um número parecido de funcionários da área técnica e 
administrativa. Não se pode dizer que a culpa é única e exclusivamente do governador Ronaldo Caiado, que herdou uma instituição repleta de pro-
blemas e agigantada, sem a menor base estrutural e muito perto de ser considerada dispensável dentro da realidade do ensino superior em Goiás. 
Está, por exemplo, presente em 40 municípios, quando não poderia passar de 10. Oferece 160 cursos de graduação e quase 100 especializações, a 
maioria sem afinidade com o mercado estadual de trabalho. Mais cedo ou mais tarde, algo teria que ser feito. E parece que chegou a hora.

FolHa DE DEZEMBRo: UM DoS MaioRES ERRoS JÁ coMEtiDoS poR UM GoVERNaNtE
Vale uma última palavra sobre a quitação, há poucos dias, da folha de dezembro dos servidores estaduais: não pagar, em janeiro, foi 
um dos maiores erros jamais cometidos por um governante em Goiás. O resultado: mais de seis meses de desgaste contínuo, que 
pode ser aferido nos comentários negativos postados às pencas nas redes sociais do próprio governador Ronaldo Caiado. O atraso 
deu também uma imagem de paralisia para a nova gestão, nos seus meses iniciais, e projetou uma ideia de incapacidade para resolver 
desafios, corroendo a confiança da população. É um estrago que vai demorar para ser consertado.

iRiS, poDENDo SER caNDiDato, NUNca DEiXoU DE SER. EM 2010, ElE SERÁ DE NoVo
Iris Rezende é um sucesso como prefeito de Goiânia. Resolveu o desacerto financeiro que herdou dos seus 
antecessores, organizou a prestação dos serviços que são de responsabilidade municipal e lançou obras que 
nunca antes, pelo volume e impacto na cidade, foram vistas antes na capital. Faz, enfim, a melhor adminis-
tração da sua vida. É um portfólio e tanto, que deve levar o goianiense a uma pergunta ao comparecer às 
urnas em 2020 para escolher quem comandará o Paço Municipal por mais quatro anos: por que mudar o que 
está dando tão certo? Sim, porque ele será candidato. É vazia toda essa conversa sobre a sua intenção ou 
não de disputar a próxima eleição. Iris, em toda a sua vida política, nunca deixou de disputar qualquer eleição 
para a qual estivesse bem posicionado. Ele vai estar lá, na urna eletrônica, à disposição do eleitor goianiense. 
E ao lado de adversários que não estarão a altura de representar qualquer alternativa para o seu nome.

REFoRMa Da pREViDÊNcia Vai FicaR paRa caDa EStaDo E MUNicípio FaZER a SUa
Para azar do governador Ronaldo Caiado, que aposta em uma solução vinda do Congresso para incluir Estados e municípios na refor-
ma da previdência, poupando os governadores de cortar benefícios do funcionalismo público, é pacífico entre deputados federais e 
senadores que isso não vai acontecer. A justificativa, agora, é que os erros dos governantes estaduais e municipais, com a aprovação 
das suas respectivas  não pode ficar corrigindo os erros replicados pela suas Assembleias e Câmara, terão que ser corrigidos por eles 
mesmos.  “Governadores, prefeitos e Parlamentos de todo o Brasil foram responsáveis pelo endividamento dos Estados e pelo caos 
fiscal vigente hoje. Então, que assumam a responsabilidade e resolvam as suas crises. Nós estamos fazendo a nossa parte, em nível 
federal, eles que eliminem os defeitos do passado”, resumiu a senadora do Tocantins Kátia Abreu.

SUMiÇo DE GRaciNHa iNDica QUE Ela Foi ENQUaDRaDa
paRa SE aFaStaR E DEiXaR DE SE iNtRoMEtER No GoVERNo
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Decisão 

Bolsonaro diz que lei de abuso de 
autoridade terá quase 20 vetos

o presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta 
terça(3) que deve 

vetar quase 20 pontos do 
Projeto de Lei de sobre abu-
so de autoridade, aprovado 
na Câmara dos Deputados 
no dia 14 de agosto. “Deve 
chegar a quase 20 vetos, 
mas tem artigo que tem 
que ser mantido porque é 
bom. Não serão só nove”, 
disse Bolsonaro ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

Na segunda-feira(2), o 
presidente afirmou que 
vetaria, pelo menos, nove 
dos dez pontos sugeridos 
pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro. O décimo ainda es-
tava em discussão.

Bolsonaro tem até a 
próxima quinta-feira (5) 
para anunciar a decisão, 
dia em que termina o pra-
zo de 15 dias úteis para o 
veto ou sanção. Em caso 
de veto, o texto volta 
para análise do Congres-
so Nacional, que pode 
manter ou derrubar os 
vetos presidenciais.

O projeto engloba atos 

cometidos por servidores 
públicos e membros dos 
três Poderes da República, 
do Ministério Público, dos 
tribunais e conselhos de 
contas e das Forças Arma-
das. De acordo com o tex-
to, poderá ser considerado 
abuso de autoridade obter 
provas por meios ilícitos; 
executar mandado de bus-
ca e apreensão em imó-
vel, mobilizando veículos, 

pessoal ou armamento 
de forma ostensiva, para 
expor o investigado a 
vexame; impedir encon-
tro reservado entre um 
preso e seu advogado; e 
decretar a condução co-
ercitiva de testemunha 
ou investigado sem inti-
mação prévia de compa-
recimento ao juízo.

No total, a proposta 
apresenta 37 ações que 

poderão ser considera-
das abuso de autoridade, 
quando praticadas com a 
finalidade específica de 
prejudicar alguém ou be-
neficiar a si mesmo ou a 
terceiro. Entre eles, está 
o dispositivo que tipifica 
como abuso de autoridade 
o uso de algemas em pre-
so quando não houver re-
sistência à prisão ou ame-
aça de fuga. O presidente 

Jair Bolsonaro já afirmou 
que esse trecho sobre a 
restrição ao uso de alge-
mas será vetado.

O texto também prevê a 
criação do crime de caixa 
2, de compra de votos e o 
aumento de pena para o 
crime de corrupção, tor-
nando a prática hedionda 
em alguns casos. Atual-
mente considerada crime 
eleitoral e não penal, com 

penalidade inferior à apli-
cada a outros crimes e 
passível de prescrição no 
prazo de um mandato, a 
prática de caixa 2 em cam-
panha eleitoral poderá ser 
tipificada como crime.

Amazônia
O presidente Bolso-

naro falou também que 
a reunião de líderes sul-
-americanos prevista para 
acontecer em Leticia, na 
Colômbia, na sexta-feira 
(6), foi remodelada e deve 
ser feita por videoconfe-
rência. Na ocasião, os man-
datários devem discutir 
uma política única de pre-
servação da Amazônia e 
de exploração sustentá-
vel da região. “Temos lá 
riquezas incalculáveis, se 
soubermos bem explorar 
essa riqueza de forma ra-
cional e agregando va-
lor, é um termendo im-
pulso a nossa economia”, 
disse o presidente.

Uma comitiva minis-
terial também está reu-
nindo os governadores 
da Amazônia Legal para 
colher dados e propostas 
para um plano de desen-
volvimento sustentável da 
região. O primeiro encon-
tro aconteceu ontem, em 
Belém (PA), e o segundo 
será hoje, em Manaus (AM).

Decisão deve 
ser anunciada 
até quinta-feira
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serviços 

Mutirão Social realizou mais de 
1,6 mil atendimentos em Cavalcante
Dentro do compromisso 
do Governo de Goiás de 
levar os serviços sociais 
àqueles que mais preci-
sam do amparo do poder 
público e em regiões de 
difícil acesso, a Secretaria 
de Estado de Desenvol-
vimento Social (Seds-GO) 
realizou mais de 1,6 mil 
atendimentos em mais 
uma edição do Mutirão 
Social - Governo em Ação, 
realizada na última sexta-
-feira, dia 30 e sábado, dia 
31, em Cavalcante, a 510 
quilômetros de Goiânia.

Uma das dez cidades 
mais carentes do Estado, 
segundo levantamento di-

vulgado em fevereiro pelo 
Instituto Mauro Borges 
(IMB), Cavalcante conta 
com várias comunidades 
quilombolas espalhadas 
em seu território e foi so-
lenemente ignorada pelo 
poder público durante 
anos, abandonada à pró-
pria sorte.

A emissão das Cartei-
ras de Identidade e Tra-
balho, além de certidões 
de registro civil e corte 
de cabelo foram os servi-
ços mais procurados. Estar 
com a documentação em 
dia é fundamental para 
que uma pessoa consiga 
vaga em uma escola, ins-

tituição de ensino superior 
ou mesmo ser incluída no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
do governo federal, caso 
queira se inscrever em 
programas sociais, como o 
Bolsa Família.

“Nossa missão é garan-
tir que a cidadania alcan-
ce os goianos nos mais 
diversos quadrantes do 
estado, dando-lhes a dig-
nidade mínima necessária 
para que prosperem. É um 
compromisso do governa-
dor Ronaldo Caiado e da 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, por meio do Gabi-
nete de Políticas Sociais, 
superar a extrema pobreza 

e, juntos, vamos alcançar 
esse objetivo”, enfatizou o 
titular da Seds-GO, Marcos 
Cabral.

Ele afastou ainda qual-
quer interesse político-
-partidário em uma ini-
ciativa desse sentido. “Não 
viemos aqui com preten-
sões políticas, mas sim 
oferecer serviços que mu-
dem a vida de quem mais 
precisa de nossa atenção”, 
asseverou.

Atendendo a um apelo 
dos calungas, integrantes 
da comunidade quilom-
bola, Cabral anunciou que 
outras edições do Mutirão 
Social - Governo em Ação 

serão realizadas nas cida-
des de Monte Alegre de 
Goiás e Teresina de Goiás, 
complementando o aten-
dimento realizado em 
Cavalcante, beneficiando 
ainda mais pessoas que 
vivem naquele ponto do 
Nordeste Goiano.

Programa
Durante o Mutirão So-

cial são oferecidos diver-
sos serviços, tais como 
Carteiras de Identidade e 
Trabalho, Carteira de Iden-
tificação do Autista, CPF, 
Passaporte do Idoso, Passe 
Livre da Pessoa com Defi-
ciência, Registo Civil (se-

gunda via das Certidões de 
Casamento, Nascimento 
e Averbação de Divórcio), 
além de corte de cabelo e 
outras atividades.

A meta da Seds-GO 
é ampliar o número de 
ações oferecidas até o final 
do ano, buscando parcerias 
com outros órgãos públi-
cos e privados. “Não gover-
namos sozinhos. O sucesso 
de um governo é fruto da 
ação integrada de diversos 
atores e da população, a 
quem devemos reverência 
e trabalho pela confiança 
depositada e pelos impos-
tos pagos arduamente”, fi-
nalizou Marcos Cabral.
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investimento 

Prefeitura garante recursos para 
mais obras de infraestrutura

o Prefeito Iris Rezen-
de assinou nesta 
terça-feira, 02/09, 

duas solicitações finan-
ceiras que serão aplica-
das em obras de infra-
estrutura da capital. Os 
recursos, na ordem de R$ 
101.338.832,39, irão para 
a pavimentação do Resi-
dencial Monte Pascoal e 
a conclusão das obras do 
BRT Norte-Sul. As duas 
despesas estão previstas 
no Plano Plurianual 2018-
2021 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente.

Para a implantação do 
trecho 01 do BRT Norte-
-Sul, referente aos 5 km 
compreendidos entre os 
terminais Isidória e Cru-

zeiro do Sul, serão inves-
tidos R$ 87.366.081,03, já 
para a pavimentação do 
Residencial Monte Pascoal, 
que inclui a construção de 
galeria de águas pluviais 
e as obras complementa-
res, estão garantidos R$ 
13.974.751,36.

Ao assinar as solicita-
ções, o prefeito reafirmou 
o compromisso com a mo-
bilidade urbana e a quali-
dade de vida do povo, in-
vestindo na pavimentação 
asfáltica do Residencial 
Monte Pascoal.

‘Vamos aproveitar, ao 
máximo, o período de es-
tiagem para acelerar as 
obras de infraestrutura. 
O  BRT ganha agora um 

reforço e a pavimentação 
segue o cronograma para 
que possamos garantir o 
benefício em todas as ruas 
habitadas da cidade. Nossa 
agenda será intensa, não 
vamos descansar um só 
dia até que todos os nos-
sos compromissos sejam 
cumpridos”, falou.

Segundo o secretário 
de Infraestrutura e Servi-
ços Públicos, Dolzonan da 
Cunha Mattos, com a as-
sinatura das solicitações, 
ainda este mês deverão ser 
publicados os editais de 
concorrência pública para 
contratação das empresas 
que executarão as obras.

“Temos urgência na 
realização dessas obras e 

com os recursos garanti-
dos vamos lançar a con-
corrência pública e con-
tratar as empresas que 
ficarão responsáveis pe-
las execuções, lembrando 
que as obras do BRT Nor-
te-Sul estão bem adian-
tadas em vários trechos, 
desde o terminal Recanto 
do Bosque até o Isidória 
e com a garantia desse re-
curso vamos concluir todo 
o sistema até o terminal 
Cruzeiro do Sul, no prazo 
estipulado, que é outubro 
do próximo ano. Com re-
lação à pavimentação do 
Residencial Monte Pascoal, 
está na lista dos 34 bairros 
a serem asfaltados até o fi-
nal da gestão”, declara. 

Recursos na ordem de R$ 101 milhões vão para a pavimentação 
do setor Monte Pascoal e a conclusão das obras do BRT Norte-Sul
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educação saneamento

Inscrição para vagas 
remanescentes 
do Fies começa hoje

ETA da Emgopa inicia 
operação aumentando 
produção de água tratada

O processo seletivo para va-
gas remanescentes do Fun-
do de Financiamento Es-
tudantil (Fies) referente ao 
segundo semestre de 2019 
começa nesta quarta-feira 
(4). As inscrições são gratui-
tas e devem ser realizadas 
pelo site do programa.

As vagas remanescentes 
são aquelas que não foram 
ocupadas durante os pro-
cessos seletivos regulares 
do Fies. Por exemplo: desis-
tência dos candidatos pré-
-selecionados ou pela falta 
de documentação.

O edital com os prazos 
foi publicado na edição des-
sa segunda-feira (2) do Diá-
rio Oficial da União.

Como ocorre desde 
o segundo semestre de 
2015, houve o estabeleci-
mento de cursos prioritá-
rios. Até sexta-feira (6), se-
rão ofertadas somente as 
vagas remanescentes nas 
áreas de saúde, engenha-
ria e ciência da computa-
ção, licenciatura, pedago-

gia normal e superior.
A partir de sábado (7), as 

inscrições são abertas para 
todas as áreas. Os prazos 
para participar do processo 
seletivo dependem da situ-
ação do estudante. Candi-
datos não matriculados em 
Instituição de Educação Su-
perior têm até 11 de setem-
bro para se inscrever. Para 
os matriculados, o prazo é 
29 de novembro.

Para a inscrição, o candi-
dato tem que atender às se-
guintes condições: ter par-
ticipado do Enem, a partir 
da edição de 2010, obtendo 
média igual ou superior a 
450 pontos e nota na reda-
ção superior a zero; e pos-
suir renda familiar mensal 
bruta per capita de até três 
salários mínimos.

A ocupação das vagas 
será ocorrerá de acordo com 
a ordem de conclusão das 
inscrições, que garantem 
ao candidato apenas a ex-
pectativa de direito à vaga 
remanescente para a qual 
se inscreveu. Após a conclu-
são da inscrição, o candida-
to tem dois dias úteis para 
validar as informações na 
instituição de ensino.

Não pode fazer a inscri-
ção o candidato que não 
tenha quitado financia-
mento anterior pelo Fies 
ou pelo Programa de Cré-
dito Educativo ou aquele 
que atualmente possua 
financiamento do Fies.

Iniciou nesta terça-feira, 
3 de setembro, o fun-
cionamento Estação de 
Tratamento de Água da 
Emgopa. A obra beneficia 
mais de quatro mil famí-
lias. Sistema que garante 
o abastecimento de toda 
região dos Setores: Vila 
São Sebastião, Monte 
Azul, Parque Industrial de 
Senador Canedo, Terra-
bela Cerrado, Residencial 
Pedro Miranda, dentre 

outros bairros da região, 
uma produção em tor-
no de 70 mil litros de 
água, por hora. Ação que 
permite que a Sanesc, 
direcione maior produ-
ção de água tratada, de 
outras ETAs, para a re-
gião do Jardim das Oli-
veiras, Galvão e outros 
bairros centrais. Com o 
alto consumo de água 
do município devido as 
temperaturas mais altas, 

juntamente com proble-
mas constantes de que-
das e interferências no 
abastecimento de energia 
elétrica, feito pela Enel, a 
Sanesc está intensifican-
do ações e investimentos 
para solução imediata 
e definitiva nas regiões 
que têm apresentado 
falhas na distribuição, 
para garantir água trata-
da para todos os bairros 
de Senador Canedo.
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  A Netflix revelou, que a quarta 
temporada de “3%” será a última do 
seriado. O anúncio foi feito pela empresa 
em sua conta oficial no Twitter.

  A segunda temporada de “Elite“, um dos 
sucessos hispânicos da Netflix, ainda nem 

chegou ao streaming, mas já tem seu futuro 
garantido e a série ganhará um terceiro ano.

  Shawn Mendes resolveu usar sua fama 
para colaorar com causas importantes e o 
cantor  lança fundação beneficente para 
encorajar jovens a melhorarem o mundo

  O primeiro trailer de “The Aeronauts” 
foi lançado pela Amazon. O filme que 
traz Eddie Redmayne e Felicity Jones 
como protagonistas, mostra um cientista 
e uma viúva rica na missão de fazerem 
a mais alta expedição de balão 
da história mundial. 

PRoMoWEEK
De 01 a 08 de setembro de 

2019, a AVIVA realizará a 
PromoWeek com descontos 

para quem quer programar 
as férias para os destinos Rio 

Quente (GO) e Costa do Sauípe 
(BA). Os descontos variam de 

10% a 15%, duas crianças grátis 
até 11 anos para hospedagens 
de setembro e junho de 2020, 

e a liberação para pacotes 
com apenas três noites para o 

período do Natal.

THE NEVERlaND 
FEsTiVal

Uma atmosfera que 
envolve música e fantasia 

ocasionando uma sensação 
simplesmente inexplicável, 

tendo em sua base os 
melhores Djs e produtores da 

cena proporcionando a você 
muita diversão. Sinta ouça e 

observe, temos muito mais 
para você.

EsTÁGio
A MRV, maior companhia 
da América Latina em seu 

segmento, está com inscrições 
abertas para o Programa 

de Estágio Jovens Talentos. 
Estudantes de engenharia 

civil nas mais de 155 cidades 
onde a construtora atua 

podem se inscrever até o 
dia 15 de setembro por meio 

do link www.mrv.com.br/
programadeestagio.

BiZZaRT
O festival BizzArt segue com 

intensa programação até 
domingo, 8. E para animar o 

público, nesta quarta-feira, 
4, às 21h30, tem show com 

Hamilton de Holanda, no 
Teatro Madre Esperança 

Garrido. Na sexta-feira, 6, 
às 20h, Aderbal Duarte sobe 

ao palco para uma noite de 
homenagem a João Gilberto, 

seguida de workshop de 
violão, no Teatro do Centro 

Cultural UFG. No mesmo 
espaço, no sábado, 7, às 

20h30, acontece o show de 
voz e violão do cantor Guinga.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Inauguração - A influencer Rafaela Katherine prestigiou a inauguração da Rede Leão podologia e esmalteria ao lado da proprietária Mariana Leão.

Vinho - O sommelier de vinho Hugo Alexandre de Sousa 
comemorou o dia da sua profissão com os amigos Júlio César 
Bezerra, Mônica Fontoura, no Badio Winebar, em Goiânia.  

2 3

4

Novo visual - Á convite da empresária de moda Lorena Darrot, 
o artista plástico goiano Maurício Homero estará presente no 
coquetel de inauguração da nova identidade visual da loja da Jean 
Darrot na Rua 9 do Setor Oeste. 
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Turismo - O futuro do turismo em Goiás será tema de convenção, 
a presidente da ABBTUR Goiás, Giovanna Tavares, que também 
é coordenadora do Observatório do Turismo do Estado de Goiás 
afirma que o turismo vem se transformando.
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campus party
Uma das maiores imersões de tecno-
logia, criatividade, inovação, empre-
endedorismo, educação do futuro e 
cultura maker do mundo, a Campus 
Party, chega à Goiânia, pela primeira 
vez, entre os dias 04 e 08 de setem-
bro. O Passeio das Águas Shopping, 
além de sediar este grande aconte-
cimento para Goiás, fará também 
várias ativações gratuitas durante o 
evento para que todos os seus visitantes, independentemente da idade, possam se divertir, 
participar e ter experiências ligadas a #CPGoiás. Entre elas estão o Shopping do Futuro, ofici-
nas gratuitas de tecnologia para crianças, além de um palco colaborativo, instalado na praça 
de alimentação, que contará com jogos eletrônicos de dança, shows de rock, entre outros.

microempreendedores
O Sicredi lançou no mercado sua Máquina Compacta de Cartões, a nova solução, voltada prin-
cipalmente para microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e profissionais liberais, 
oferece mais mobilidade e autonomia na hora de realizar vendas. A Máquina Compacta de 
Cartões opera sem bobina, aceita os principais cartões (débito, crédito e refeição), bem como 
pagamentos por aproximação (NFC) e realiza recarga de celular pré-pago. A novidade não tem 
aluguel ou taxa de adesão e já vem com WI-FI, chip e plano grátis, eliminando a necessidade 
de número de celular para funcionamento. A Máquina aceita as bandeiras Visa, Master, Elo, 
Hipercard, Amex, Sorocred, Banescard, Ticket, Sodexo, Alelo e Cabal Vale. Com ela, por meio 
do portal de serviços, os associados conseguem gerenciar suas vendas e controlar os rendi-
mentos do seu negócio, por meio do portal de serviços da Compacta. Para adquirir a máquina 
compacta do Sicredi, o associado precisa ir até sua agência do Sicredi e realizar a contratação.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

shopping
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comprovação de vida 

INSS publica resolução sobre prova 
de vida para pagamento de benefício
a resolução que re-

gulamenta a com-
provação de vida e 

renovação de senha para 
os beneficiários do Insti-
tuto Nacional de Seguro 
Social (INSS), bem como a 
prestação de informações 
por meio das instituições 
financeiras pagadoras, 
está publicada na edição 
desta terça-feira (3) do 
Diário Oficial da União. 
O documento diz ainda 
que esse procedimento 
deve ser feito anual-
mente, independente-
mente da forma de rece-
bimento do benefício.

“A comprovação de 
vida e a renovação de 
senha deverão ser efe-
tuadas na instituição 
financeira pagadora do 
benefício, por meio de 
atendimento eletrônico 

com uso de biometria 
ou mediante a identifi-
cação por funcionário da 
instituição financeira ou 
ainda por qualquer meio 
definido pelo INSS que 
assegure a identificação 
do beneficiário”.

Procurador
No caso da comprova-

ção ser feita por repre-
sentante legal ou procu-
rador, ele precisa estar 
previamente cadastrado 
no INSS e só poderá ser 
constituído nas seguin-
tes situações do benefi-
ciário: ausente do país, 
portador de moléstia 
contagiosa, com dificul-
dades de locomoção ou 
idoso acima de 80 anos.

Nos casos específicos 
de segurados com difi-
culdades de locomoção 

ou idosos acima de 80, 
a comprovação de vida 
poderá feita também por 
intermédio de pesqui-
sa externa, mediante o 
comparecimento de um 
representante do INSS 
à residência ou local 
informado pelo benefi-
ciário no requerimento 
feito ao instituto, pela 
Central 135, pelo Meu 
INSS ou outros canais a 
serem disponibilizados 
pelo INSS.

“A não realização anu-
al da comprovação de 
vida ensejará o bloqueio 
do pagamento do be-
nefício encaminhado à 
instituição financeira, o 
qual será desbloqueado, 
automaticamente, tão 
logo realizada a com-
provação de vida”, diz 
ainda a resolução.
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Considerada o segundo maior polo de confecção do Brasil, a região da Rua 44, no 
Centro de Goiânia, atrai olhares de investidores de renomados comércios populares 
brasileiros, como o Brás, distrito situado na região central de São Paulo. Durante 
visita de uma comitiva de quatro empresários paulistas ao coração do País, a em-
preendedora Priscila de Sá percebeu o potencial da economia goianiense e decidiu 
expandir seu negócio de t-shirts em solo goiano. Ao conhecer a proposta e estru-
tura do Shopping Gallo, que será inaugurado até outubro, ela escolheu o local para 
comercializar seus produtos e também atender lojistas de todo o país e da América 
Latina que procuram a região pela qualidade e variedade das mercadorias. O Shop-
ping Gallo também foi alvo de visitas recentes de empresários do Bom Retiro, mo-
vimentado bairro de moda também localizado na cidade de São Paulo, e já reúne 
lojistas do Rio de Janeiro, de Londres, Haiti e República Dominicana
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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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Melhor goleiro 

Dois brasileiros disputam título da 
Fifa de melhor goleiro do mundo

os goleiros brasileiros 
Alisson Becker, do 
clube inglês Liver-

pool, e Ederson, do também 
inglês Manchester City, es-
tão na disputa pelo título de 
melhor goleiro do mundo 
deste ano, no prêmio da Fe-
deração Internacional de Fu-
tebol (Fifa). Além deles, está 
na disputa o alemão Marc-
-André ter Stegen, que atua 
no time espanhol Barcelona.

Eles não são os únicos 
brasileiros a disputar o prê-
mio da Fifa. Uma brasileira, 
Silvia Grecco, concorre ao 
prêmio de torcedores, por 
descrever os jogos do Pal-
meiras para seu filho, que 
é cego. Ela disputa com o 

uruguaio Justo Sánchez, que 
não perde um jogo do time 
rival em memória ao seu 
filho falecido e os torce-
dores holandeses, por sua 
atuação na Copa do Mun-
do feminina da França.

Entre os jogadores de 
linha, no entanto, nenhum 
brasileiro. O português Cris-
tiano Ronaldo e o argenti-
no Lionel Messi disputam 
o título com o holandês 
Virgil van Dijk. Entre as 
mulheres, as finalistas são 
a inglesa Lucy Bronze e 
as norte-americanas Alex 
Morgan e Megan Rapinoe. 
As goleiras que disputam o 
título são a chilena Chris-
tiane Endler, a sueca Hed-

vig Lindahl e a holandesa 
Sari van Veenendaal.

Há ainda prêmios para 
melhores técnicos homens 
(o espanhol Pep Guardio-
la, o alemão Jürgen Klo-
pp e o argentino Mauricio 
Pochettino) e mulheres (a 
norte-americana Jill Ellis, a 
inglesa Phil Neville e a ho-
landesa Sarina Wiegman).

O prêmio Puskás, que 
premia o gol mais bonito 
do ano, tem como finalistas 
Messi, o colombiano Juan 
Fernando Quintero e o hún-
garo Dániel Zsóri. Os vence-
dores serão anunciados em 
uma cerimônia no Teatro 
alla Scala, em Milão (Itália), 
no próximo dia 23.

Alisson Becker, do clube inglês Liverpool, e Ederson, do 
também inglês Manchester City, estão na disputa pelo título
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