
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Brasil  | 6 política  | 3Brasil   | 6

Dengue economia alerta 
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Governo vai desbloquear 
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do circuito goiano 
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Caiado vira o jogo na
assembleia Legislativa
O setembro de 2019 será lembrado em Goiás como o mês 
da chegada da Primavera, com os seus ipês floridos colorin-
do as praças e  calçadas de pétalas nas cores rosa e amarela, 
mas também pelo desabrochar do governo de Ronaldo Caia-
do, que conquistou maioria para aprovação, com sobras, de 
Projetos de Emendas Constitucionais. Foram dois projetos 
aprovados até com sobras de votos, num intervalo de 24 ho-
ras. Na terça-feira, em 1ª votação, por 30 dos 41 deputados 
e em 2ª votação, ontem, por 29 votos, a PEC que inclui no 
percentual constitucional de  25% da Educação os gastos da 
Universidade Estadual, UEG. Também ontem os parlamenta-
res provaram o Projeto de Lei Ordinária, do Tribunal de Jus-
tiça, que autoriza o Executivo a usar até 75% dos Depósitos 
Judiciais. O projeto foi aprovado por 30 dos 41 deputados 
que compõem o Legislativo. A prevalecer essa nova contabi-
lidade na divisão de forças na Assembleia, o governador 
Ronaldo Caiado só tem motivos para comemorar nesse 
começo de setembro. A nova divisão de forças na Casa 
entre governo e oposição foi possível após o governa-
dor Ronaldo Caiado passar a fazer o que ele mais sabe 
fazer na vida, junto com a Medicina: política, dedicando 
dois dias da semana a atendimento dos deputados, em 
audiências individuais. Os dirigentes de alguns partidos 
de oposição já começam a ficar preocupados com o rápi-
do crescimento do apoio do atual governo no Legislativo. 
Nota-se parecer haver entre os deputados que foram elei-
tos pela oposição em 2018 um novo sentimento, o senti-
mento de que caiu a ficha da derrota sofrida pelos princi-
pais dirigentes dos partidos que comandaram o poder em 
Goiás, nesses últimos 20 anos. A começar pelo líder maior 
do conglomerado partidário nesse período. E que não há 
como prever quando retomarão o poder, se é que aqueles 
líderes ainda retomarão os mesmos cargos, em algum dia.

Um lEREia paRa caiado
Durante bate-papo descontraído entre um deputado e um jor-
nalista, no cafezinho da Assembleia Legislativa semana passada, 
a constatação a que chegaram foi que a base de apoio do go-
vernador de Ronaldo Caiado na Casa ressente da falta que faz 
um “Lereia” – com ou sem chapéu –, para defender o governo 
e também atacar,  em determinados momentos, com a mesma 
competência e virulência verbal do tucano Carlos Lereia, para o 
correligionário Marconi Perillo, durante o seu primeiro governo.  

Novo ”lEREia”
Aliás, conforme o entendimento en-
tre o deputado e o jornalista, o ex-
-governador Marconi Perillo continua 
contando com a ajuda competente 
do personagem “Lereia”, no Legislati-
vo estadual. Só que representado por 
outro “ator.” Referiam-se ao líder da 
bancada tucana na Casa, deputado 
Tales Barreto – sem chapéu. Natu-
ralmente que, com um vocabulário 
esmerado e diferenciado do primeiro, 
porém, bastante atuante. 

SalivaS
Pelo visto em alguns movimentos 
na Assembleia Legislativa nesses úl-
timos dias, o presidente estadual do 
PSDB, Janio Darrot, terá muito traba-
lho e precisará gastar muitas salivas 
para tentar conter o “tsunami” que 
passou a rondar o seu partido, de uns 
tempos para cá. E parece que as coi-
sas devem piorar.

a ficha caiU
Com base nos exemplos ocorridos 
nos últimos 40 anos em Goiás, o bai-
xo astral que abateu sobre a oposição 
na Assembleia, nesses últimos dias, 
tende a continuar como está ou até 
piorar. Em as mudanças de partido no 
comando do Estado, nas eleições do 
ano passado, os deputados da base do 
antigo “tempo novo” passam de seis 
meses e um ano num clima animado, 
como se os seus partidos estivessem 
às vésperas de retomar o poder. Mas 
quando a ficha realmente, a sensação 
de euforia começa a ser substituída 
pelo desânimo. Afinal de contas, nin-
guém tem como prever quanto tempo 
terão que ficar na planície.

SEm coligação, 
ElEição ficoU difícil
A proibição de os partidos  se coli-
garem para a eleição proporcional, 
já apartir da eleição de 2020, está ti-
rando o sono dos chamados partidos 
nanicos, que correm o risco de pelo 
menos boa parte deles não conseguir 
eleger nenhum vereador, e ficar sem 
representação na Câmara Municipal 
para os próximos quatro anos. Sem 
contar os em vários candidatos des-
ses partidos se elegiam com baixa 

votação, porque se beneficiavam 
da soma de votos obtida por toda a 
coligação. Isso não mais acontecerá, 
de acordo com a nova legislação elei-
toral, quem quiser se eleger terá que 
gastar muita sola de sapato e dinhei-
ro, para fazer uma boa campanha. 

iNcERtEzaS No pt
A situação é tão grave que a direção 
do Partido dos Trabalhadores (PT), 
que mesmo sendo um dos maiores 
no espectro partidário nacional, está 
indeciso quanto a lançar ou não can-
didato a prefeito. Desgastado pelo 
protagonismo na Operação Lava Jato 
com vários dos seus líderes presos, há 
uma corrente aparentemente majori-
tária que defende a tese de o partido 
lançar apenas candidatos a vereador 
e investir os seus recursos financei-
ros provenientes do Fundo Eleitoral, 
apenas na eleição de uma expressiva 
bancada na Câmara Municipal. 

NEm adRiaNa 
accoRSi dEmoNStRa 
ENtUSiaSmo
Nem a deputa Adriana Accorsi, princi-
pal nome da legenda para a hipótese 
de disputar a prefeitura, demonstra 
entusiasmo com essa possibilidade. 

oUtRa REalidadE
Outra conta que alguns analistas vêm 
fazendo é que, ao contrário do mui-
tos acreditavam, a eleição municipal 
de 2020 pode não ser aquela “Bras-
temp” para os partidos de oposição. 
A começar pelas maiores cidades, 
existe a possibilidade de os partidos 
da base do governo elegerem em 
boa parte dos prefeitos. Motivo? O 
governador Ronaldo Caiado já está 
conseguindo a equacionar os maiores 
problemas do Estado, dentre eles, o 
do desequilíbrio fiscal, o que ajudará 
a fortalecer a “máquina” de conquis-
tar votos para seus candidatos, com 
obras que serão construídas no Esta-
do.  

cURioSidadE
As evidências indicam que a cidade 
de Catalão não estará sozinha na li-
derança do ranking das disputas mais 

acirradas em 2020. Aparecida de Goi-
ânia deverá caminhar lado a lado com 
a capital industrial da região Sudeste, 
com uma disputa acirrada entre o 
atual prefeito, Gustavo Mendanha 
(MDB) e o candidato da base do go-
vernador Ronaldo Caiado. 

viSh, jUiz maNda 
pRENdER pRESidENtE 
E coNtRoladoR da 
câmaRa dE foRmoSa
O atual presidente da Câmara Mu-
nicipal de Formosa, Edmundo Dias, 
e o controlador interno da institui-
ção, Humberto Serafim Mendonça, 
foram presos ontem na Operação 
Número Sete, deflagrada pelo Mi-
nistério Público e a Polícia Civil. Os 
mandados foram expedidos pelo juiz 
Fernando Oliveira Samuel. Edmundo 
Dias é acusado de adquirir produtos e 
mercadorias, entre 2016 e 2019, sem 
a realização de licitação pública, “fa-
vorecendo amigos, correligionários e 
apaniguados”. Os proprietários dos 
estabelecimentos comerciais bene-
ficiados também estão na mira da 
investigação.  

alERta

Economista Júlio Alfredo Pascoal cri-
ticou duramente os deputados da 
oposição que ajudaram o governo 
aprovar a PEC que inclui os 2% do Or-
çamento estadual destinados à UEG, 
nos 25% da Educação. “Acordem, 
2022 vem  chegando e não venham 
vocês baterem em nossa porta”. Can-
didato derrotado a uma cadeira na 
Assembleia Legislativa, pelo PSDB, 
o Júlio Alfredo Pascoal é filho do ex-
-deputado Ênio Pascoal (extinta 
Arena) e conselheiro aposentado do 
TCE. “Acordem, 2022 está chegando 
e depois não venham bater em nossa 
porta”, alertou, pelo Facebook. 
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caminho de volta?

A Câmara Municipal de Goiânia pode ser en-
carada como desejo de políticos tradicionais, 
que não conseguiram se eleger no ano pas-
sado. Não seria fato novo. Aconteceu nos 
anos 90, quando Aldo Arantes e Pedro Wilson 
cumpriram mandatos de vereador. O mais 
cotado para encarar o desafio é Sandes Júnior, 
que teve rápida passagem na Casa, em 89/90, 
de onde partiu para mandatos de deputado 
estadual e federal, e candidaturas fracassa-
das à prefeitura de Goiânia. Sandes pode ser 
o grande puxador de votos do PP. Mais dois 
nomes frequentam as rodas de puro boato da 
temporada. O ex-prefeito Pedro Wilson pode 
ser convocado pelo PT. E tem gente defen-
dendo mesmo a improvável entrada de Lúcia 
Vânia (PSB). Pode até ser. Mas precisa combi-
nar, acima de tudo, com o eleitor. Um eleitor 
cada vez mais arisco e cheio de si. 

Geladeira
Falando na roda de boatos, esfriou de vez a 
conversa de candidatura de Marconi, que con-
tinua fechado em copas. Mesmo participando 
de conversas em torno do PSDB, o ex-gover-
nador não acena para a urna. No momento. 

vitória caiadista 
A articulação caiadista conseguiu aprovar a 
PEC que inclui o orçamento da UEG dentro 
da fatia destinada à educação. Mesmo com 
críticas sobre a retirada da autonomia da uni-
versidade, a medida ganhou o aval legislativo. 

Um oUtro tempo
A tendência é que aumente a fila de des-
contentes com apoios prometidos e não 
cumpridos pelo governador e seus alia-
dos. É melhor já ir se acostumando com a 
nova realidade. No momento, o governo 
está administrando o caos financeiro her-
dado. E estamos conversados. 

descUlpa
A polêmica em torno da recriação da CPMF 
foi apenas pano de fundo para Jair Messias 
demitir o xerifão da Receita F4deal, Marcos 
Cintra. Se for levar a posição à risca, até o 
ministro Paulo Guedes corre risco. Não 
há clima no Congresso para aprovação de 
qualquer imposto hoje.  

na praia 
Praticamente sepultada a chance de novo 
filiado ser candidato na eleição do ano que 
vem pelo Novo. O partido tem um sistema 
próprio de escolha de candidatos, onde nin-
guém tem vaga garantida. Dificilmente, um 
novo filiado vai conquistar esta vaga. 

cpi do momento
Mesmo sem ser criada, a CPI proposta 
no Senado para investigar o Judiciário já 
causa danos. De fora para dentro, pressão 
forte, especialmente de ministros do STF 
já citados por atitudes suspeitas, como 
Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Interna-
mente, uma tropa de choque comandada 
por Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para impe-
dir a instalação. 

FoGo
A preocupação de 01 é que a CPI tem 
potencial pra colocar fogo em Brasília e 
atrapalhar a relação dos três poderes. O 
problema é que o novo pedido cumpre 
o rito exigido e conta com o apoio de 29 
senadores, incluindo os outros três do 
partido do presidente. 

Baixa 
Juíza Selma (PSL-MT) admite sair do partido, 
se a CPI for frustrada pela pressão. 

aliás 
É grande a expectativa pelo desempe-
nho do PSL nas eleições municipais. A 
única certeza é que a participação do 
partido vai crescer, já que sai da con-
dição de nanico para a sigla com maior 
representação no Congresso nacional. 
Será um teste de foto para a populari-
dade de Jair Messias e seu governo. 

Bola Fora
03 precisou se eleger cinco vezes verea-
dor pelo Rio, ver os irmãos ganhando 
mandatos nas urnas e o pai virar pre-
sidente para chegar à conclusão de que 
não há avanço pelo viés democrático. Já 
deveria ter renunciado para ir a outra 
frente de batalha. 

risco jornalístico 

Nesta quinta, 12, o jornalista Lourival San-
tana participa de talk show no auditório 
do Grupo Jaime Câmara, para falar sobre 
o seu novo livro, “Minha Guerra Contra o 
Medo”, onde reúne relatos de trabalhos de 
cobertura de guerra. Ele é autor de “Via de 
Talebã”, contando experiência única, de ser 
o primeiro jornalista estrangeiro a entrar no 
Afeganistão após a tomada do poder pelos 
fanáticos religiosos. Lourival, que conheci 
como Júnior, é gente boa, papo fácil e pa-
rece estar sempre com o sorriso no rosto. 
Acima de tudo, competente no que faz. 

romãozinho cresceU 

O personagem criado pelo cartunista 
Jorge Braga é uma das atrações na co-
memoração dos 25 anos da Gibiteca Jorge 
Braga. O espaço foi abastecido por doa-
ções e reúne raridades para quem gosta 
de Histórias Em Quadrinhos. E, claro, faz 
a homenagem a Jorge, que se aventurou a 
publicar gibis, com seus personagens, como 
Romãozinho e Badião. Nesta sexta-feira, 
13, a partir das 14h30, no Centro Cultural 
Marieta Teles Machado, na Praça Cívica.

marcelohel@gmail.com

“Já critiquei inúmeros 
governos e vou criticar 

quantos vierem pela frente 
que não respeitem o povo, 

mesmo que o próprio povo 
não entenda”.  (Jorge Braga)

orçamento 

Governo vai desbloquear R$ 20 
bilhões até o fim do ano, diz Mourão
o presidente em 

exercício, Hamilton 
Mourão, afirmou 

nesta quarta-feira (11) que 
o governo deve descon-
tingenciar cerca de R$ 20 
bilhões do orçamento até 
o final do ano. Ele ocupa a 
Presidência da República 
essa semana enquanto o 
presidente Jair Bolsonaro 
se recupera de uma cirur-
gia em São Paulo. 

“O Ministério da Econo-

mia é o dono do dinheiro, 
então eu acho que, até o 
final do ano, uns R$ 20 bi-
lhões devem ser liberados”, 
disse Mourão a jornalistas 
no Palácio do Planalto. 
Ele já havia adiantado a 
informação na terça-fei-
ra(10) em uma entrevista 
para a TV Globo.

Procurado, o Ministério 
da Economia informou 
que “está trabalhando 
para descontingenciar o 

maior valor possível”. Se-
gundo a pasta, “ainda não 
está definido o prazo para 
esse desbloqueio”.

O governo anuncia os 
bloqueios e desbloqueios 
do Orçamento ao divulgar 
o Relatório de Avaliação 
de Receitas e Despesas, a 
cada dois meses. O próxi-
mo relatório será divulga-
do no dia 20 deste mês e o 
outro, o último do ano, será 
anunciado em novembro. 

Do orçamento deste ano, 
o governo bloqueou cerca 
de R$ 33 bilhões.

A meta fiscal do gover-
no para 2019 é um déficit 
primário de R$ 139 bilhões 
para o Governo Central 
– Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Cen-
tral. O déficit primário é 
o resultado negativo nas 
contas do governo sem o 
pagamento dos juros da 
dívida pública.
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cONcURsO

Retomado concurso da 
Prefeitura de Senador Canedo

estão abertas inscri-
ções para o concurso 
público de Senador 

Canedo. O processo foi reto-
mado após alterações feitas 
no edital em atendimento 
a medida cautelar emitida 
pelo Tribunal de Contas do 
Município de Goiás (TCM) 
e recomendação da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB). Foi excluído do 
concurso o cargo de ana-
lista jurídico, alterando o 
total de vagas ofertadas, 
passando de 3653 para 
3.641 vagas, sendo 1.229 
de ampla concorrência e 
2.412 para formação de 
cadastro reserva. Milha-
res de pessoas devem 
participar do certame.

Motivos da 
suspensão

O concurso de Senador 
Canedo foi suspenso em 
30 de agosto. Entre os mo-
tivos está no prazo consi-
derado longo, para conclu-
são integral do concurso; 
a ausência de previsão e 
destinação de vagas para 
o sexo feminino no cargo 
de guarda municipal; a fal-
ta de pontuação na prova 
de títulos para o cargo de 
professor; e a carga horá-

ria, remunerações e grau 
de escolaridade exigidos 
para alguns cargos.

Alterações
Entre as alterações 

está a carga horária dos 
cargos de auxiliar educa-
cional, agente educacio-
nal, assistente de saúde 
(técnico de enfermagem, 
técnico em laboratório e 
técnico em prótese den-
tária) que passa a ser de 
30 horas semanais.

 Para o cargo de guarda 
municipal, ficam reserva-
das 10% das vagas para 
serem preenchidas por 
candidatas do sexo fe-
minino. Caso não houver 
candidatas aprovadas do 
sexo feminino, as vagas re-
servadas poderão ser pre-
enchidas pelos candidatos 
do sexo masculino.

O cargo exige ensino 
médio completo e apro-
vação em provas de ca-
pacidade física, avaliação 
psicológica, curso de for-
mação e CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação), 
categoria “AB” (exigência 
para o exercício da função).

Também houve a altera-
ção do quadro das discipli-
nas/área de conhecimento 
da prova objetiva para o 

cargo de Procurador Muni-
cipal. Agora serão corrigidas 
as provas discursivas dos 
primeiros 50 candidatos 
aprovados na prova obje-
tiva, sendo 45 candidatos 
da ampla concorrência e 5 
(cinco) candidatos com de-
ficiência, totalizando o total 
de 50 candidatos.

Inscrições
As inscrições estarão 

abertas até o dia 10 de ou-
tubro, pelo site www.itame.

com.br. O edital também 
pode ser conferido neste 
endereço. As taxas são de 
R$ 50 para nível fundamen-
tal, R$ 70 para nível médio e 
R$ 110 para superior.

Remuneração
Os vencimentos para os 

profissionais da educação 
poderão variar de R$ 12,20 
a R$ 19,89 a hora aula. Para 
os demais cargos a remu-
neração irá variar de R$ 
1.013,94 a R$ 3.160,16.

O processo foi retomado após alterações feitas no edital em atendimento a medida cautelar emitida pelo 
Tribunal de Contas do Município de Goiás (TCM) e recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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Ônibus da SMTA será utilizado para atividades 
de Educação Para o Trânsito em escolas e cmeis
Comprometida com a educa-
ção e segurança no trânsito 
da cidade, a Prefeitura de 
Aparecida, por meio da Se-
cretaria Executiva de Mobili-
dade e Trânsito (SMTA), reali-
zou nesta quarta-feira, 11, a 
entrega do Ônibus Itinerante. 
O veículo, que foi equipado 
como uma sala de aula, será 
utilizado para fins educati-
vos para ensinar as crianças 
sobre os direitos e deveres 
no trânsito da cidade. A en-
trega do veículo foi realizada 
pelo prefeito Gustavo Men-
danha na Escola Municipal 
de Ensino Integral Professora 
Vinovita Guimarães, no setor 
Agenor Modesto.

Na ocasião, o prefeito 
destacou o esforço da pre-
feitura para ampliar o aces-
so à educação para todas 
as crianças do município. 
“Estamos hoje entregando 
um ônibus que será utili-
zado para os trabalhos de 
educação para trânsito. Um 
veículo que chegou em um 
momento importante para a 
conscientização das nossas 
crianças e será bem utiliza-
do nas escolas municipais, 
CMEIs e espaços públicos de 
Aparecida. De forma lúdica 
nossos pequenos irão apren-
der o que pode e o que não 
pode ao andar pelas ruas da 
cidade, repassando isso para 

seus pais e familiares quan-
do estiverem nos carros e 
motos”, destacou.

O ônibus foi dado pela 
HP Transporte para a Prefei-
tura de Aparecida. O veículo 

está equipado com cartei-
ras, ar-condicionado, lousa e 
assentos para vinte e cinco 
crianças. O secretário exe-
cutivo de Mobilidade de 
Trânsito de Aparecida, Ave-

lino Marinho, ressaltou que 
o ônibus será levado para 
regiões diferentes da cidade 
onde serão desenvolvidas 
atividades lúdicas de Edu-
cação Para o Trânsito.

“Com essa unidade mó-
vel nós estaremos intensifi-
cando o trabalho educativo 
em conjunto com a Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra. Nossa proposta é a de 
promover uma cultura de 
respeito, cidadania e mudar 
nossa realidade atual em 
relação ao trânsito, tornan-
do-o mais seguro para to-
dos”, frisou Avelino.

As crianças ficaram en-
cantadas com o veículo e 

com as apresentações do 
teatro da equipe da SMTA, 
que explicou para todos as 
funções das cores dos se-
máforos. O Diretor de Edu-
cação para o Trânsito, José 
Anchieta, pontuou que o 
ônibus será bem utilizado 
para educar os pequenos de 
Aparecida, fazendo com que 
cresçam e se tornem gran-
des motoristas. “Levaremos 
o ônibus para todas as esco-
las municipais, centros mu-
nicipais de educação infan-
til palestras educativas para 
nossas crianças, ampliando 
nosso trabalho educativo. 
Assim eles crescem e se tor-
nam bons condutores”.
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Provas

as provas objeti-
vas serão realizadas 
nas seguintes datas 
prováveis:
08/12/19 (domingo) 
para o cargo de profes-
sor (todas as disciplinas/
especialidades)
15/12/19 (domingo) para 

todos os demais cargos 
de nível superior
12/01/20 (domingo) 
para todos os cargos de 
nível fundamental in-
completo
19/01/20 (domingo) 
para todos os cargos de 
nível médio e técnico.
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  Depois de ter interpretado o famoso 
James Bond entre 1994 e 2004, o ator 
Pierce Brosnan, quer que uma atriz 
assuma o papel do agente 007.

  Jesy Nelson — uma das integrantes 
do Little Mix — divulgou pelo 
Instagram o primeiro trailer de seu 

documentário, chamado “Odd One 
Out”. 

  “Doutor Sono”, adaptação da 
história de Stephen King que continua 
“O Iluminado”, teve um novo trailer 
divulgado, nele, podemos ver um pouco 
mais de Danny Torrance, interpretado 

por Ewan McGregor, retornando ao 
Hotel Overlook.

  “Hustlers” ou “As Golpistas”, filme 
com Jennifer Lopez, Lizzo, Constance 
Wu, Lili Reinhart, Cardi B e Keke 
Palmer, estreou no Rotten Tomatoes 
com uma ótima nota.

NoiTE GoiaNa
Uma nova casa noturna está chegando para 

ganhar o coração dos goianos. A Chicago 
10, será inaugurada no dia 23 de setembro 

no Jardim América e promete inovar com 
atrações exclusivas e um atendimento nunca 
antes visto. Os empresários Cleber CJS, Fábio 

Souza, Gabriel Cotrim, Thiago Cotrim e 
Vitor Hugo Ponciano à frente do negócio 

irão inovar e oferecer a melhor experiência 
para seus clientes. Eles irão celebrar a 

inauguração com uma festa de arromba 
para convidados produzida por Jorge Neris, 

com apresentação do cantor sertanejo 
Felipe Ferraz e a Dj Larissa Lahw. 

iNaUGURaÇÃo
Com um potfólio de perfumaria, cuidados 
pessoais e maquiagens, a loja O Boticário 

da Avenida Anhanguera com Rua 6, no 
centro de Goiânia, reabre as portas nesta 

sexta-feira, 13/09. Com muita inovação 
e muita proximidade para quem deseja 

conferir as principais novidades em beleza, 
o consumidor é envolvido numa verdadeira 

jornada de encanto. Um dos destaques do 
novo ponto de venda é o supercamarim 
de maquiagem, facilitando ainda mais a 

experimentação das linhas Intense e Make B.

aPoRca
O estacionamento do Goiânia Shopping vai ser 

palco, nos próximos dias 14 e 15 de setembro, 
do 3º Festival APorca, o maior evento de 

churrasco e música do Estado de Goiás. 
Inovador e ousado, este ano o Festival terá 

dois dias de festa, com ambientação e temática 
inspirada no Ano do Porco do calendário chinês, 

que significa abundância. Além de muito 
churrasco e música, marcas renomadas estarão 

presentes em todo o complexo, levando um 
combo de sensações. Serão nove horas de 
festa por dia, começando sempre às 13h e 

terminando às 22h, com público estimado de 
três mil pessoas por dia. O convite individual 

custa R$ 80, e o passaporte, R$ 320.

oDoNToPEDiaTRia
A palestra “Desenhe o sorriso do seu filho 

nos primeiros 1000 dias de vida”, ministradas 
pelas dentistas Marise Helena Tofoli e 

Simone Silva Ramos, será destaque no 
módulo de Odontopediatria do Congresso 

Internacional de Odontologia de Goiás 
(CIOGO 2019). O evento, que é realizado pela 
Associação Brasileira de Odontologia - Seção 

de Goiás (ABO Goiás), acontecerá no Centro 
de Convenções Goiânia entre os dias 11 e 

14 de setembro e contará com mais de 100 
expositores e mais de 100 palestrantes.
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Festival Macellaio - O chef Rodrigo de Melo e os produtores Lauriene Monteiro e Tom Rufino 
realizaram a 4ª edição do Festival Macellaio, que aconteceu dia 7 de setembro, no Country Clube. 

Assadores - Eduardo Parron, Leandro Rosa, Patrícia 
Ferreira e João Paulo eram alguns dos 18 chefes assadores.

2 3

4

Chef - O empresário Luiz Fiori era um dos 18 chefes 
assadores da 4ª edição do Festival Macellaio.
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Ilhas - Os estudantes Naty Neres e Maiver Ribeiro 
com o chef do Country Clube de Goiás, André Barros, 
numa das 18 ilhas de carne do evento.



6 quinta-feira, 12 DE SETEMBRO DE 2019brasil

alerta 

Suicídio causou mais mortes em 
policiais do que confronto com crime

a 13ª edição do Anu-
ário Brasileiro de 
Segurança Públi-

ca registra exposição à 
violência fatal a que os 
policiais brasileiros estão 
sujeitos. Em 2018, 343 po-
liciais civis e militares fo-
ram assassinados, 75% dos 
casos ocorreram quando 
estavam fora de serviço e 
não durante operações de 
combate à criminalidade.

A violência a que os 
policiais estão perma-
nentemente expostos 
tem efeitos psicológicos 
graves. Em 2018, 104 
policiais cometeram sui-
cídio – número maior do 
que o de policias mortos 
durante o horário de tra-
balho (87 casos) em con-
fronto com o crime.

“No senso comum, o 
grande temor é o risco da 

violência praticada por 
terceiros, mas na verdade 
o suicídio está atingido 
gravemente os policiais 
e não está sendo discuti-
do e enfrentado de forma 
global”, aponta Cristina 
Neme, pesquisadora do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública que edi-
ta o anuário.

“É um problema muito 
maior que muitas vezes é 

silenciado. São os fatores 
de risco da profissão que 
levam ao estresse ocupa-
cional. Eles passam por 
dificuldades que outras 
pessoas podem ter, mas 
que no caso do policial 
esses problemas, quando 
associados ao estresse psi-
cológico da profissão e do 
acesso à arma, pode facili-
tar esse tipo de ocorrência”, 
lamenta a pesquisadora.

Letalidade
O Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública regis-
tra que houve queda de 
10,43% de mortes violentas 
intencionais em 2018. Mas 
apesar da queda verificou-
-se que ao mesmo tempo 
cresceu em 19,6% o núme-
ro de mortes decorrentes de 
intervenções policiais.

A ação da polícia é res-
ponsável por 11 de cada 

100 mortes violentas in-
tencionais no ano passa-
do, quando 6.220 pessoas 
morreram após interven-
ção policial, uma média de 
17 pessoas mortas por dia.

O perfil das vítimas re-
pete a situação encontrada 
em outros anuários: 99,3% 
eram homens, quase 78% 
tinham entre 15 e 29 anos, 
e 75,4% eram negros.

Para a pesquisado-

ra Cristina, os números 
correspondem a uma de-
cisão superior de ação 
policial. “A atitude da lide-
rança política é fundamen-
tal para reverter o quadro 
de letalidade e promover 
políticas de segurança 
mais eficazes”, assinala a 
especialista que reclama 
de “discursos demagógicos 
e falaciosos que legitimam 
a prática da violência”.

Em 2018, 
104 policiais 
cometeram 
suicídio e 87 
morreram em 
confronto
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Dengue

Em um ano, incidência da dengue no país aumenta 600%
O Ministério da Saúde 
informou nesta quarta-
-feira(11) que, de 30 de 
dezembro a 24 de agos-
to, foram registrados 
1.439.471 casos de den-
gue em todo o país. A mé-
dia é 6.074 casos por dia 
e representa um aumento 
de 599,5%, na compa-
ração com 2018. No ano 
passado, o período somou 
205.791 notificações.

Minas Gerais é, até o 
momento, o estado com 
o maior número de ocor-
rências, com um total de 
471.165. Um ano antes, os 
municípios mineiros regis-
travam 23.290 casos.

São Paulo (437.047) 
aparece em segundo lugar, 
sendo, ainda, a unidade fe-
derativa em que a incidên-
cia da doença mais cres-
ceu (3.712%), no intervalo 
de análise. Em 2018, foram 
reportados 11.465 casos.

Também são desta-
que negativo no balanço 
Goiás (108.079 casos), 
Espírito Santo (59.318) e 
Bahia (58.956). Quando o 
critério é a variação por 
região do país, o quadro 
mais crítico se encon-
tra no Sul (3.224,9%), 
que contrasta com o do 
Centro-Oeste (131,8%). 
Além disso, nota-se que 
apenas dois estados 

apresentaram queda na 
prevalência da dengue: 
Amazonas, que diminuiu 
o total de 1.962 para 
1.384 (-29,5%), e Amapá, 
onde houve redução de 
608 para 141 (-76,8%).

Atualmente, a taxa de 
incidência da dengue 
no país é 690,4 casos a 
cada 100 mil habitantes. 
No total, 591 pacientes 
com a doença morreram, 

neste ano, em decorrên-
cia de complicações do 
quadro de saúde.

Chikungunya 
e zika

O levantamento do 
ministério também reúne 
informações sobre a fe-
bre chikungunya. Ao todo, 
os estados já contabiliza-
vam, até o final de agosto 
deste ano, 110.627 casos, 
contra 76.742 do mesmo 
período em 2018.

Segundo a pasta, o 
índice de prevalência da 
infecção, que também 
tem como transmissor o 
mosquito Aedes aegyp-
ti, é bastante inferior ao 
da dengue: 53,1 casos a 
cada 100 mil habitantes. 
Como estados com alta 
concentração da doen-
ça destacam-se o Rio de 
Janeiro (76.776) e o Rio 

Grande do Norte (8.899).
Até o encerramento 

do balanço, haviam sido 
confirmadas laboratorial-
mente 57 mortes provo-
cadas pela chikungunya. 
Em âmbito nacional, a 
variação de um ano para 
o outro foi 44,2%, sendo 
que na região Norte do 
país o recuo foi 32% e no 
Centro-Oeste, de 92,7%.

O boletim epidemioló-
gico acompanha também 
a situação do zika. Nesse 
caso, somente o Centro-
-Oeste apresentou queda 
nas transmissões (-35,4%).

De 2018 para 2019, o 
total de casos de zika sal-
tou de 6.669 para 9.813, 
gerando uma diferença 
de 47,1% e alterando a 
taxa de incidência de 
3,2 para 4,7 ocorrências 
a cada 100 mil habitan-
tes. Neste ano, o zika ví-
rus foi a causa da morte 

de duas pessoas.

Recomendações
O ministério aconselha 

que, durante o período de 
seca, a população mante-
nha ações de prevenção, 
como verificar se existe 
algum tipo de depósito de 
água no quintal ou dentro 
de casa. Outra recomenda-
ção é lavar semanalmente, 
com água e sabão, reci-
pientes como vasilhas de 
água do animal de estima-
ção e vasos de plantas.

Não deixar que se for-
mem pilhas de lixo ou 
entulho em locais aber-
tos, como quintais, praças 
e terrenos baldios é outro 
ponto importante. Outro 
hábito que pode fazer 
diferença é a limpeza re-
gular das calhas, com a 
devida remoção de folhas 
que podem se acumular 
durante o inverno.
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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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Goiânia sedia etapa do circuito 
goiano de Beach Tennis

Com o apoio da Agên-
cia de Turismo e Lazer 
(AGETUL) de Goiânia, 

será realizada de sexta a 
domingo, 13/09 a 15/09, 
a quarta etapa do Circuito 
Goiano de Beach Tennis, 
no espaço Tukan do Clube 
Oásis, no Setor Bueno.

A competição envol-
verá cerca de 120 atletas 
de Rio Verde, Anápolis, 
Catalão, Quirinópolis e 
Goiânia com idades en-
tre 8 e 60 anos, divididos 
em categorias que vão do 
infantil ao sênior. Essa é 
a última etapa, onde os 
mais bem ranqueados ga-
rantem vaga na Copa das 
Federações em outubro, 

em Florianópolis.  
As outras etapas goia-

nas foram em Rio Verde, 
no mês de março, em 
Anápolis, em maio e a 
terceira na cidade de ca-
talão, em agosto.

Pela primeira vez, Goiás 
terá participantes no even-
to nacional que reunirá os 
estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Espírito Santo, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí, Distrito 
Federal, Mato Grosso do 
Sul e Amazonas.

O Beach Tennis foi 
criado em 1987 na Itá-
lia, mas começou a se 

profissionalizar em 1996, 
numa mistura de tênis 
tradicional, vôlei de praia 
e badminton, chegando 
ao Brasil no ano de 2008, 
no Rio de Janeiro.  Atual-
mente mais de 500 mil 
pessoas o praticam em 
todo o mundo e sua po-
pularidade deve-se a fa-
cilidade de aprendizado 
e diversão que propor-
ciona aos atletas. 

Em Goiás, a modalidade 
tem despertado o interes-
se de muitos adeptos, tan-
to que a Federação Goiana 
de Tênis criou uma direto-
ria de Beach Tennis, res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento de atividades para 

organizar a modalidade. 
Paula Macieira, uma 

das gestoras da diretoria 
de Beach Tennis e orga-
nizadora do Circuito, des-
taca que o interesse pela 

modalidade cresceu mui-
to em Goiânia e em todo 
o território goiano. “Só na 
capital já são 5 escolas 
de beach tennis que fun-
cionam em clubes da ci-

dade. O esporte vai além 
da competição, uma opção 
de lazer, com benefícios a 
saúde, entretenimento, so-
cialização e aproximação 
das famílias”, comenta.

Mais de 120 atletas participam do torneio no final 
de semana, que vale participação na Copa das 
Federações, no próximo mês, em Florianópolis
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