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Futebol

Campanha de incentivo à 
doação de medula óssea será 

lançada nesta quinta-feira

Brasil enfrenta a 
Colômbia hoje às 21h30
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CresCimento 

Em audiência na Alego, secretaria 
da Economia afirma que receitas do 

Estado cresceram 12% em 2019 

Receita Do eStaDo 

brasil  | 6

aposta 

Mega-sena 
acumula 
e próximo 
concurso deve 
pagar R$ 78 
milhões

SoRteio

brasil   | 6

miCroCeFalia 

MP garante pensão a 
crianças nascidas com 
microcefalia ligada ao zika 
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pSDB encara Goiânia?

A última vez que o PSDB lançou candida-
tura à prefeitura de Goiânia foi com Lúcia 
Vânia, que era deputada federal em 2000. 
O partido tinha uma gestão de Nion Alber-
naz com presença na cidade, mas sofren-
do o desgaste da queda-de-braço com o 
transporte alternativo e com movimentos 
na educação. Mesmo com o Governo esta-
dual nas mãos, os tucanos não consegui-
ram construir a unidade em torno de Lúcia, 
que ficou fora do segundo turno, que seria 
disputado entre Pedro Wilson (PT) e Darci 
Accorsi, que estava no PTB, coligado com 
os outros grandes partidos da base marco-
nista. Lúcia ficou fora do segundo turno e 
os tucanos apoiaram o petista. Desde en-
tão, viraram coadjuvantes. Assim promete 
ser no ano que vem, mais uma vez. 

a BuSca
Tales Barreto tentou ser candidato em 2008, 
quando estava no PTB. Acabou barrado por 
um movimento informal “Todos Pelo Íris”, 
que gerou a covardia de jogar Sandes Júnior 
para disputar voto contra Íris. Boa gente, 
com discurso afiado, Tales leva jeito para a 
coisa. Mas o PSDB perdeu o jeito de mexer 
com essa eleição em Goiânia. Ensaiou várias 
candidaturas, que foram queimadas de acor-
do com a vontade das lideranças maiores do 
partido. Os vereadores Anselmo Pereira e 

Dra. Cristina já se lançaram como pré-can-
didatos e vem tendo posturas diferentes, 
sabendo que terão pouca chance neste 
projeto. Tales tenta unir base e cúpula. 
Mas há muita mágoa no caminho. 

criStina canDiData 
Segunda vereadora mais votada na elei-
ção passada, com mais de 9 mil votos em 
Goiânia e culpando a legenda por não ser 
deputada estadual hoje, Dra. Cristina diz 
que mantém a pretensão de disputar a 
prefeitura de Goiânia. Com ou sem o aval 
de Tales. Dentro ou fora do PSDB, indican-
do que pode haver disputa, fato que os 
moderados tucanos detestam até pensar, 
temendo fissuras ainda maiores. 

poSitivo
Mesmo que seja visto com desconfiança, o 
lançamento do nome de Tales dá uma me-
xida no tabuleiro e joga luz sobre o parti-
do. Mesmo que seja apenas para negociar 
aliança lá na frente, ou fortalecer uma cha-
pa para a Câmara. 

criStina relatora

A CCJ continua sendo fonte de dor de ca-
beça para o Paço Municipal. Dra. Cristina 
venceu resistências internas e foi manti-
da como relatora do projeto de revisão 
do Plano Diretor de Goiânia. A proposta 
é complexa, mexe com a cidade e os inte-
resses, especialmente de setores empresa-
riais, e já começa a tramitar com atraso de 

mais de um ano e com uma certa turbulên-
cia. Pela indicação de Cristina, tida como 
opositora pelo Paço, e já com a disposição 
inicial da vereadora, de exigir um parecer 
da Procuradoria Jurídica da Casa, o que 
deve consumir alguns dias da tramitação.

comanDo 
A CCJ é comandada por Sabrina Garcez, 
que está sem partido, mas que tem sido 
oposição desde o início da gestão irista.

Kitão quietou
Defensor do programa liberal do PSL e em 
atrito recente com a direção estadual do PSL, 
o vereador Lucas Kitão hasteou bandeira 
branca e permanece na sigla. Aguarda com 
calma o desenrolar das articulações e da 
formação de chapa até o momento da de-
finição final, em abril do ano que vem. 

FaKe
Xodó de nove em cada dez lideranças po-
líticas com presença nas redes sociais, o 
Instagram está longe de ser o mis popu-
lar e eficiente na divulgação de imagem e 
busca de votos. Tem metade do número de 
usuários do Facebook, que continua sendo 
a rede social de maior influência junto à 
população. O Twitter continua imbatível 
entre os formadores de opinião. 

GoiáS DiGital 
Ronaldo Caiado, o governador de todos 
os goianos, marcou presença na abertura 
da Campus Party, o evento de tecnolo-
gia mais tradicional do país e que chega 
a Goiânia. Mais de 40 mil pessoas devem 
passar no final de semana no Passeio das 
Águas, onde está montado o evento. 

vice DiGital 

Lincoln Tejota, o vice-governador de todos os 
goianos, marcou presença na abertura do Cres-
ça com o Google, evento que divulgou oportu-
nidades oferecidas pela plataforma digital.

noS trilhoS 
Depois de oito meses enrolados em temas 
como pagamento da folha de dezembro, 
inauguração de Vapt Vupt e pedido de aju-
da federal, a gestão Caiado tenta entrar nos 
eixos. Com direito à busca por técnicos que 
brilharam em gestões anteriores. 

Gol na SeGurança 
A eficiência de operações policiais tem me-
recido destaque nos últimos dias. Reforça 
o discurso de combate à corrupção e cri-
minalidade. Merece ter sequencia nos pro-
cessos judiciais e condenações exemplares 
dos alvos dessas operações. 

DeSGovernaDo 
O estilo caminhões desgovernado descen-
do a ladeira adotado nas declarações de 
Jair Messias não estão bem avaliadas pelas 
pesquisas tradicionais. Isso é mau presságio 
pra quem já pensa em reeleição, sem nem ter 
terminado o primeiro ano de mandato. Os 
seguidores de Jair Messias na internet procu-
ram desacreditar a imprensa, especialmente 
a Folha e a Globo. Mas existem insatisfa-
ções que vão além. João Amoêdo (Novo) 
e João Dória (PSDB) tem potencial para 
brigar pelo mesmo eleitorado conservador 
do presidente, com posturas mais simpáti-
cas e atuação eficiente nas mídias sociais. 
É claro que o jogo só está começando. E só 
termina quando a urna apita. 

marcelohel@gmail.com

“A única coisa que mete 
medo em político é o 

povo na rua”.  (Ulysses Guimarães)

FinançaS 

Em audiência na Alego, secretária da Economia afirma 
que receitas do Estado cresceram 12% em 2019
a Comissão de Tributa-

ção, Finanças e Orça-
mento da Assembleia 

Legislativa de Goiás (Alego) 
realizou, na tarde desta quar-
ta-feira, 4, audiência pública, 
onde a secretária de Estado 
da Economia, Cristiane Sch-
midt, fez a prestação de con-
tas do primeiro quadrimestre 
de 2019 do Governo Caiado. 
O evento foi conduzido pelo 
presidente da Comissão, de-
putado Karlos Cabral (PDT).

Cristiane abriu sua ex-
planação com um panora-
ma do momento econômi-
co vivido atualmente pelo 
Brasil e por Goiás. Afirmou 
que a economia brasileira 
vem crescendo pouco de-
pois da recessão de 2014, 
frustrando todos os prog-
nósticos a cada ano que se 
sucedeu. “Provavelmente 
vamos crescer este ano 
menos que um por cento. A 
inflação está baixa, não é o 

nosso problema. Mas a eco-
nomia está com números 
decrescentes. O ambiente 
político complicado em ní-
vel nacional é um problema 
sério que está reverberando 
em nível local”, salientou.

A secretária ressaltou que 
o Brasil já começou mal o 
ano de 2019 por causa do 
desastre de Brumadinho 
(MG), que fez o Produto In-
terno Bruto (PIB) retrair, além 
de sofrer os efeitos de uma 

retração na economia mun-
dial. “A previsão de cresci-
mento para este ano é baixa. 
O mundo crescendo menos 
afeta o Brasil, que é um país 
exportador”, reiterou.

Com relação a Goiás, 
Schmidt explicou que assim 
como outras unidades da fe-
deração, o Estado também 
enfrenta uma grave crise 
fiscal e deve fechar o ano 
com um déficit de R$ 3 bi-
lhões. Segundo ela, a defasa-

gem nas contas faz com que, 
atualmente, mais de 80% da 
receita seja utilizada no pa-
gamento de servidores.

Mesmo assim, segundo 
ela, o Estado apresentou nú-
meros positivos no primeiro 
quadrimestre. “As nossas re-
ceitas tiveram incremento 
de 12%, um número elevado 
para média brasileira. Outros 
estados tiveram crescimento 
entre 1% e 2%”,  comparou.

A secretária explicou ain-

da que Goiás, detentor do 
nono PIB do País, já conse-
guiu este ano um incremento 
de 16% em sua arrecadação. 
“Estamos agindo de todas as 
maneiras que podemos para 
melhorar estes índices. Pro-
movemos investimentos em 
Tecnologia da Informação 
(TI), buscamos parcerias com 
a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e aumentamos a 
fiscalização para incrementar 
nossas receitas”, comentou.
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doação de medula 

Campanha de incentivo à doação de 
medula óssea será lançada nesta quinta

No mês em que se 
comemora o Dia 
Mundial do Doador 

de Medula Óssea, o Hemo-
centro de Goiás (Hemogo) 
lança campanha de incen-
tivo à doação. A solenidade 
será nesta quinta-feira, dia 
5, às 8 horas, na recepção 
do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, na Praça Cívica,  
em Goiânia, e terá a apre-
sentação do Quarteto de 
Cordas, da Orquestra Filar-
mônica de Goiás.

A diretora geral do Hemo-
go, Denyse Goulart, explica 
que o primeiro passo para 
se tornar doador de medula 
é se cadastrar. “A equipe do 
Hemocentro realizará o ca-
dastro dos candidatos e em 
seguida serão colhidos 5ml 
de sangue para a realização 
de teste de compatibilidade. 
Todas as informações serão 
cadastradas no Registro 
Nacional de Doadores Vo-
luntários de Medula Óssea 

(Redome) e quando apa-
recer um paciente com a 
medula compatível com a 
do doador, ele é chamado”.

Denyse explica que o 
objetivo da campanha é 
aumentar o número de 
potenciais doadores, já 
que a compatibilidade 
familiar geralmente é 
baixa. “O transplante de 
medula óssea beneficia 
o tratamento de cerca de 
80 doenças diferentes in-
cluindo câncer, leucemias, 
linfomas, anemias.

Atualmente a maior di-
ficuldade é encontrar pes-
soas compatíveis, mesmo 
entre familiares, a compa-
tibilidade disponível hoje é 
de cerca de 25% nas famí-
lias brasileiras. Então 75% 
dos pacientes precisam re-
correr à população em geral 
para encontrar doadores 
compatíveis, por isso inves-
timos nas campanhas para 
incentivar a população”.

75% dos pacientes precisam recorrer à população em geral para encontrar doadores compatíveis
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boNs resultados 

Prestação de contas mostra bons números e novidades
Cumprindo a Lei Orgânica 
do Município, a secretária 
de Saúde de Goiânia, Fáti-
ma Mrué, foi ouvida pelos 
membros da Comissão de 
Saúde e Assistência Social 
da Câmara Municipal de 
Goiânia. Na sala de reuni-
ões e comissões, a secre-
tária apresentou dados e 
respondeu a questiona-
mentos dos vereadores re-
ferentes ao primeiro qua-
drimestre de 2019.

Dados apresentados 
pela secretária mostram 
que a Prefeitura de Goiânia 
aplicou 16,45% de recursos 
próprios em Saúde. O índice 
está acima dos 15% pre-
vistos na LC 141/2012 (Lei 
Complementar da Consti-

tuição Federal que regula-
menta os valores mínimos a 
serem aplicados anualmen-
te pela União, estados, Dis-
trito Federal e municípios 
em ações e serviços públi-
cos de Saúde).

No total, as receitas 
para apuração e aplica-
ção em ações e serviços 
públicos, na saúde, soma-
ram R$ 1.113.825.790,11 
– valor este, distribuído 
entre receita de impostos 
e receita de transferên-
cias constitucionais e le-
gais. (R$ 707.531.010,12 
e R$ 406.294.779,99 
respectivamente).

Internações
De janeiro a abril de 

2019, foram realizadas 
49.353 internações hos-
pitalares pelo SUS, sendo 
27.629 para procedimen-
tos cirúrgicos, 21.311 pro-
cedimentos clínicos e 301 
transplantes de órgãos, te-
cidos e células. Mais uma 
vez foi constatado que 
a maioria dos pacientes 
veio de outros municípios, 
51,1% contra 48,9% mora-
dores de Goiânia.

As internações ocor-
reram em 44 estabeleci-
mentos de saúde conve-
niados ao SUS, sendo que 
os principais foram  Hugo, 
Hospital do Câncer, Santa 
Casa, Hugol e Hospital das 
Clínicas, cumprindo assim 
o que preconiza o SUS: a 

prioridade de atendimento 
são as unidades públicas 
de saúde. 

No primeiro quadri-
mestre também corre-
ram 5.393 internações 
em UTIs; 43% foram de 
residentes em Goiânia e 
57% de outros municípios. 
Também foram realizados 
5.319.565 procedimentos 
ambulatoriais (52,3% com 
finalidade diagnóstica, 
41,2% clínicos) e 776.474 
procedimentos na com-
plexidade atenção básica 
(grande maioria, procedi-
mentos clínicos)

Consultas
No primeiro quadri-

mestre foram realizadas 

951.180 consultas pelo 
SUS em Goiânia, des-
sas, 560.428 nas unida-
des próprias da secreta-
ria (58,92%). Do total de 
consultas 242.249 foram 
feitas na atenção básica ( 
99,92% na SMS); 383.005 
na atenção especializada 
(14,97% na SMS); 325.926 
urgência (80,09% na SMS).

Odontologia
No primeiro quadri-

mestre foram realizados 
46.375 procedimentos 
odontológicos, número 
jamais alcançado ante-
riormente. O que também 
tem sido crescente são 
as visitas de agentes co-
munitários de saúde aos 

pacientes nos próprios do-
micílios, chegou a 172.772. 

Novidades
Em resposta à melho-

ra na parte estrutural das 
unidades de saúde, Fátima 
Mrué anunciou que, nos 
próximos dias, vai assinar 
ordem de serviços para 
construção de dois Centros 
Municipais de Saúde; um 
no Setor Santa Helena e 
outro no Vale dos Sonhos. 
Outra novidade foi o anún-
cio de que também dará 
ordem de serviços para a 
reforma dos Cais Chácara 
do Governador e Guana-
bara para que sejam trans-
formados em Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA).

o que é a medula óssea?

A medula óssea é um tecido gelatinoso que ocupa o 
interior dos ossos, sendo conhecido popularmente por 
“tutano”. Na medula óssea são produzidos os compo-
nentes do sangue: as hemácias (glóbulos vermelhos), os 
leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas.
O transplante de medula óssea é recomendado a pa-
cientes com doenças que afetam as células do sangue 

como leucemias, anemia aplástica e linfomas.
Para se tornar um doador é preciso ter entre 18 e 55 anos 
de idade; estar em bom estado geral de saúde e não ter 
doença infecciosa transmissível pelo sangue. Não é ne-
cessário estar em jejum.

confira os locais em que o Hemocentro 
realizará o cadastro de doadores:
05/09 – Lançamento oficial – Palácio Pedro Ludovico Teix-

eira – Praça Cívica
11/09 – Hospital e Maternidade Dona Íris (Agência Trans-
fusional)
17/09 – Hospital de Doenças Tropicais (HDT)
20/09 – Hospital das Clínicas (HC)
25/09 – Lacen
26/09 – Superintendência da Polícia Federal
27/09 - Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG
30/09 – Hugol (Central de Transplante)
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  Ben Wheatley está definido para dirigir 
a sequência de “Tomb Raider” com o 
estúdio marcando a data de lançamento 
em 19 de março de 2021.

Segundo informações da EW, a Netflix 

renovou a série “Grace and Frankie” para 
uma sétima temporada. Porém, esta será a 
última parte da história das duas amigas.

  Após Harry Styles ter recusado o papel, 
a Disney continua procurando um par 

romântico para a Ariel de Halle Bailey.

  Jaden e Will Smith vão reverter lucros 
de venda de calçados para fundo da 
Amazônia de DiCaprio que está 
preocupado com a situação do Brasil.

MEGa MoDa PaRK
Inaugurado em novembro de 2018, 

o Mega Moda Park, shopping 
de moda atacadista pertencente 

ao grupo Mega Moda, chega a 
450 lojas com a inauguração da 

sua expansão, que aconteceu no 
primeiro dia de setembro. Com 
90% das unidades vendidas, o 
empreendimento antecipou a 

abertura em dois meses para que 
os lojistas possam já abrir suas 

portas e aproveitar o aumento do 
fluxo de clientes, que tem seu auge 

nos últimos meses do ano.

ViVa BEM
Em alusão ao Dia Internacional do 

Idoso, será realizada no próximo 
dia 29 de setembro, em Goiânia, a 
1ª Corrida Viva Bem. Com trajetos 

de 4 Km e 8 Km, as inscrições já 
estão abertas. A expectativa é que 

cerca de 700 pessoas participem, 
promovendo a integração e bem 
estar dos idosos juntamente com 

familiares, amigos, atletas e público 
em geral. Os três primeiros colocados 
nas duas categorias serão premiados.

aRTÍsTico
Em tempos de produção em série, 

quem tem uma peça exclusiva é rei! 
No mundo fashion, que sempre está 

em busca de inovação, o trabalho 
artístico é uma fonte inesgotável de 
originalidade.  Apostando no desejo 
das pessoas por ter uma peça única, 

a grife Jean Darrot convidou o artista 
plástico goiano Homero Arte para 

transformar roupas produzidas em 
série em peças de arte. Ele estará 

hoje (05/09), na loja conceito da 
marca, que fica na Rua 9, no Setor 

Oeste, das 16h às 18h, para grafitar e 
customizar artisticamente as peças 

dos clientes.

RoDEio FEsT
O Aragoiânia Rodeio Fest vem para 

ser a melhor festa da cidade. Dos dias 
5 ao 8 de setembro, o público goiano 

terá o melhor da música sertaneja 
com Israel e Rodolffo como a atração 

da abertura do evento. Com 4 dias 
de duração e muito rodeio, o Vitor 

Gouveia será o DJ residente. Weder 
Vieira foi convidado para ser o 

locutor oficial do evento, garantindo 
animação do início ao fim.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Festival - O chef e empresário Rodrigo de Melo realizará a 4ª edição do Festival Macellaio, dia 7 de setembro, no Country Clube de Goiás.

Inauguração - O casal Rosiane Pereira e Fabio Junior de 
Almeida inaugurou na última segunda-feira (02/09), 
a primeira unidade da CVC Viagens em Uruaçu-GO.

2 3

4

Aniversário - A digital influencer Dayane Rocha celebrou seus 27 
anos, recebendo amigos no mirante do Condomínio Aldeia do Vale 
Lado Alto, em Goiânia. Adepta ao vegetarianismo, a aniversariante 
soprou velinhas com um delicioso bolo vegano.
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Compras de luxo - A publicitária Manoela Moraes e 
a socialite Glaucia Racy preparam a segunda edição do Absoluto, 
um novo formato de reunião de marcas para vendas, com 
produtos de luxo de diversos segmentos. O evento será realizado 
no Republikahs Café e Eventos, no próximo dia 10.
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saúde

MP garante pensão a crianças nascidas 
com microcefalia ligada ao zika

O governo federal 
editou nesta quar-
ta-feira (4) Medida 

Provisória (MP) que asse-
gura pensão especial por 
toda a vida para crianças 
vítimas de microcefalia 
decorrente do vírus Zika. 
O benefício será concedi-
do apenas a quem nasceu 
entre 2015 e 2018 e cuja 
família receba o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), auxílio no valor de 1 
salário-mínimo concedido 
a pessoas de baixa renda.

Para obter a pensão, a 
pessoa que se enquadrar 
nos critérios deverá reque-
rer ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). O 
procedimento vai envolver 
uma avaliação da condi-
ção da criança por meio de 
perícia médica, que exa-
minará a relação entre a 
microcefalia e o vírus Zika.

No total, 3,1 mil crian-
ças se enquadram no uni-
verso potencial da pensão. 
Segundo o Ministério da 
Cidadania, o período foi 
estabelecido pelo fato 
desses terem sido os anos 
de pico da incidência da 
doença no país. O intuito é 
que a pensão possa servir 
como substituto do BPC, 
permitindo que os pais de 
crianças nessas condições 
possam trabalhar sem per-
der o apoio do Estado.

Até então, para fazer jus 
ao BPC os pais deveriam 
estar na faixa de renda de 
até 25% do salário-mínimo. 
Se obtivessem um emprego, 

sairiam desta faixa e deixa-
riam de receber o benefício. 
Com a MP, as pessoas hoje 
inscritas nesse auxílio e 
que atendem aos critérios 
estabelecidos no texto po-
dem manter a pensão es-
pecial e procurar uma vaga 
no mercado sem o risco de 
ficar sem recurso.

“A grande maioria das 
mães [de crianças com 
microcefalia] são pesso-
as muito pobres. Tiveram 
que parar porque crian-
ças com esta síndrome 
exigem muito. Mas paran-
do elas não teriam renda 
nenhuma. Essas mães 
passaram a ganhar o BPC, 
mas não podiam ter em-
prego porque se a renda 
delas aumentassem per-
deriam o direito ao bene-
fício”, comentou o titular 
da pasta da Cidadania, 
Osmar Terra, em cerimô-
nia de assinatura da MP 
no Palácio do Planalto.

O ministro manifestou 
posição contrária a qual-
quer ampliação para além 
do previsto na redação ori-
ginal e justificou o bene-
fício em um momento de 
dificuldade no orçamen-
to do Executivo Federal 
pelo fato de, “neste caso”, 
o Estado ter “falhado”. 
“Que a MP seja específica 
para essas mães, para que 
pelo menos elas tenham 
a mudança”, disse.

Na mesma linha, o pre-
sidente Jair Bolsonaro de-
fendeu que a MP não seja 
alterada no Congresso 

Nacional. Nesta hipótese, 
ameaçou fazer uso do seu 
poder de veto. “Peço a de-
putados e senadores que 
não alterem a MP. Não 
façam demagogia. Caso 
contrário, serei obrigado 
a vetar a Medida porque 
não posso incorrer em 
crime de responsabilida-
de e me submeter a pro-
cesso de impedimento”, 
declarou Bolsonaro, du-
rante a cerimônia.

Em sua página em rede 
social, o presidente desta-
cou que a medida atende a 
demanda das famílias das 
crianças com microcefalia 
decorrente do zika.

Conquista
A presidente da Associa-

ção Pais de Anjos da Bahia 
e líder da Frente Nacional 
na Luta pelos Direitos da 
Pessoa como a Síndrome 
Congênita do Zika, Ingrid 
Guimarães, ressaltou as 
dificuldades vividas pe-
las famílias com crianças 
nesta condição e manifes-
tou esperar que a medida 
marque o começo de uma 
série de conquistas.

“Desejo que esta con-
quista seja o início. Para 
cuidar das crianças tive-
mos que nos abster da 
nossa vida. Essa luta não 
é fácil. Desejamos que 
esta conquista não pare 
por aqui. Nós cidadãos ao 
pagar impostos ao Estado 
temos que ter a retribui-
ção nos requisitos míni-
mos”, declarou.

Medida beneficia crianças que nasceram entre 2015 e 2018
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Mega-sena acumula e 
próximo concurso deve 
pagar R$ 78 milhões
As seis dezenas do Con-
curso 2.184 da Mega-
-Sena, sorteadas nesta 
quarta-feira (4) no Espa-
ço Loteria Caixa em São 
Paulo, não teve vence-
dores. O prêmio para o 
próximo concurso, que 
será sorteado no sábado 

(6), está estimado em R$ 
78 milhões.

Os números sorte-
ados foram 09-18-19-
22-42-47.

A quina teve 115 ga-
nhadores que vão receber, 
cada um, R$ 36.432,16. 
Fizeram quatro pontos 

9.835 apostadores, que 
receberão o prêmio indi-
vidual de R$ 608,56.

As apostas para o 
próximo concurso da 
Mega-Sena podem ser 
feitas até as 19h. A apos-
ta mais barata, com seis 
números, custa R$ 3,50.
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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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seleção olímpica

Brasil enfrenta a Colômbia hoje às 21h30
a caminhada da Sele-

ção Brasileira Olím-
pica rumo à vaga nos 

Jogos de Tóquio 2020 e à 
defesa do ouro conquista-
do em 2016 continua nes-
ta quinta-feira (5). Depois 
de conquistar o Torneio 
Maurice Revello (Torneio 
de Toulon), na França, a 
equipe Sub-23 enfrenta a 
Colômbia às 21h30, no Pa-
caembu, em São Paulo (SP). 
A partida terá transmissão 
ao vivo pelo Sportv. Os in-
gressos seguem à venda 
pela internet no link: ht-
tps://www.futebolcard.com/
information?event=6425 e 
nos pontos físicos.

No treino realizado 
nesta quarta (4), no está-
dio em que será disputado 
o jogo, o treinador André 
Jardine indicou que o time 
titular será Cleiton (Atléti-
co Mineiro); Emerson (Be-
tis), Lyanco (Torino), Ibañez 
(Atalanta) e Guilherme 
Arana (Atalanta); Douglas 
Luiz (Aston Villa), Wen-

del (Sporting) e Pedrinho 
(Corinthians); Antony (São 
Paulo), Paulinho (Bayer 
Leverkusen) e Matheus 
Cunha (RB Leipzig).

– Temos seis jogos até 
a convocação para o Pré-
-Olímpico e estamos co-
meçando a desenhar a 
equipe que pretendemos 
colocar em campo para 
buscar a classificação para 
as Olimpíadas de Tóquio. 
Sempre fazemos duas, três 
alterações para dar am-
plitude às nossas possibi-
lidades técnicas e táticas, 
mas o torcedor já pode 
começar a se habituar com 
os jogadores que verá em 
campo, aqui no Pacaembu 
– afirmou André Jardine.

Os amistosos contra 
Colômbia e Chile (20h da 
próxima segunda-feira) fa-
zem parte da preparação do 
Brasil para o Pré-Olímpico, 
que será disputado no mês 
de janeiro, em território co-
lombiano, e dará duas vagas 
para os Jogos de Tóquio.

André Jardine deu sinais do time que vai escalar para disputar o primeiro dessa série de dois amistosos preparatórios para o Pré-Olímpico de 2020
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