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n O ex-governador Marconi Perillo 
conversa intensivamente com o ex-
-deputado Jovair Arantes para que se 
filie ao PSDB, caso realmente venha a 
perder o PTB em Goiás para represen-
tantes do governado Ronaldo Caiado.

n Só falta a ligação elétrica para que 
seja inaugurada a primeira das 17 po-
liclínicas que o governador Ronaldo 
Caiado prometeu na campanha e vai 
espalhar pelo interior do Estado. Será 
em Posse, em mais ou menos 30 dias.

n Alguns contratos com empreitei-
ras assinados no governo passado, 
para a manutenção de rodovias es-
taduais, estão sendo prorrogados, 
via aditivação, pela Goinfra. Sob 
a alegação de urgência diante da 
iminência das chuvas. 

n Os dois primeiros encontros regio-
nais do PSDB, em Sancrerlândia e Ipo-
rá, foram realizados em recintos dimi-
nutos e mesmo assim sem conseguir 
ocupar os lugares disponíveis. Vai ser 
difícil reerguer o partido em Goiás. 

n Vanderlan Cardoso acha que o Senado 
vive um momento histórico, com a agen-
da de reformas deflagrada no país, e que 
a sua dedicação ao mandato deve ser 
integral. Assim, nada de candidatura a 
prefeito de Goiânia em 2020. 

n Até o Natal próximo, o PSDB vai rea-
lizar entre 20 e 25 encontros regionais, 
numa média de dois por semana, tendo 
como base os municípios atualmente 
administrados por prefeitos tucanos 
(que hoje são exatamente 77).

n Deve sair logo o livro com a bio-
grafia do prefeito Iris Rezende, escri-
to pela jornalista Cileide Alves a par-
tir de uma tese que ela apresentou 
em um curso de pós-graduação em 
História, em 2008, pela Universida-
de Federal de Goiás.

n Estrategistas próximos ao ex-gover-
nador Marconi Perillo acham que ele 
deve parar de defender a política de in-
centivos fiscais que foi o forte das suas 
gestões. O argumento: funcionou, no 
passado, mas hoje não funciona mais.

n O governador Ronaldo Caiado já 
recebeu uma transferência de R$ 1,5 
bilhão de reais por conta da liberação 
do acesso do Executivo aos depósitos 
judiciais, aprovada pela Assembleia. E 
podem entrar mais R$ 300 milhões.

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

A base de apoio integrada por 31 deputados que o governador Ronaldo Caiado conse-
guiu finalmente na Assembleia não tem unicamente o objetivo de garantir a aprovação 
das matérias de interesse do Palácio das Esmeraldas. Há outra intenção, embora ainda 
disfarçada: derrotar, no momento oportuno, a tentativa de reeleição do atual presi-
dente Lissauer Viera, contra quem persistem e não vão desaparecer os ressentimentos 
de Caiado e do grupo que o cerca. Lissauer Vieira impôs duas duras e inesquecíveis 
derrotas ao governo: primeiro, elegeu-se presidente tratorando o nome que Caiado 
queria para o lugar, o do deputado Álvaro Peixoto; segundo, aprovou, contra as mano-
bras desesperadas de articuladores caiadistas como o secretário de Governo Ernesto 
Roller e o líder Bruno Peixoto, uma emenda constitucional que permite a sua reeleição. 
Inocentemente, Lissauer Vieira comemorou através de declarações aos jornais a orga-
nização da base de apoio a Caiado na Assembleia, que seria, segundo a sua visão, uma 
espécie de “pacificação” das relações entre a Alameda dos Buritis e a Praça Cívica. Ledo 
engano. Ao montar um time de deputados capaz de aprovar qualquer coisa no plenário, 
o governador ganhou também uma máquina de guerra cuja finalidade maior, daqui a 
um ano, quando o próximo presidente será escolhido, é garantir um nome da sua con-
fiança sentado na cadeira onde, hoje, está acomodado Lissauer Vieira – aparentemente 
tranquilo por ignorar o fogo pesado de artilharia que será disparado contra ele.
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DiScURSo DE JÂNio DaRRot NoS ENcoNtRoS Do pSDB É DE caNDiDato a GoVERNaDoR
O prefeito de Trindade e presidente estadual do PSDB Jânio Darrot impressionou, nos dois encontros do último fim de semana em Sancrer-
lândia e Iporá que reuniram lideranças municipais tucanas, pelo vigor dos discursos defendendo que o partido vai retornar ao poder – e co-
meçando já a partir das eleições municipais do próximo ano. O problema foi a reação fria e silenciosa das minguadas plateias que assistiam o 
falatório, considerado por outros políticos presentes como fantasioso e sem fundamento na realidade. Porém, ficou no ar a impressão de que 
Jânio Darrot tem mesmo o projeto de se candidatar a governador em 2022, com o apoio e o estímulo, desde já, do ex-governador Marconi 
Perillo. Se é que o tucano-mor de Goiás não está enrolando o afilhado que escolheu pessoalmente para comandar o PSDB estadual. 

JoSÉ NElto É SoNDaDo SoBRE caNDiDatURa a pREFEito DE apaREciDa
O governador Ronaldo Caiado ainda vai insistir com o deputado federal Glaustin da Fokus, do PRB, para que ele 
represente o governo do Estado na eleição do ano que vem para prefeito de Aparecida, mas está procurando 
outras alternativas desde já. Como o parlamentar hesita em aceitar a missão, dado ao receio que tem de ver 
seus negócios prejudicados no município (onde tem indústrias na área de alimentos), Caiado já consultou o tam-
bém deputado federal José Nelto, do Podemos, para saber se ele aceita o desafio. Detalhe: ele respondeu que 
está disposto a entrar na briga e que só depende de uma sinalização mais firme do governador para transferir 
seu título de eleitor para Aparecida e se viabilizar juridicamente como candidato. Recordista em Goiás como 
detentor de mandatos legislativos – está no momento no nono, depois de passar pela Câmara de Vereadores 
de Goiânia, pela Assembleia e atualmente na Câmara Federal –, Nelto chegou à conclusão de que precisa dar 
uma guinada na sua carreira política e passar a enfrentar pleitos majoritários. Aparecida seria o primeiro teste.

MiSaEl ocUpoU o ESpaÇo DE RollER Na aRticUlaÇÃo coM oS DEpUtaDoS
O ex-deputado e ex-prefeito de Senador Canedo Misael Oliveira foi um dos baluartes da enfim exitosa formatação da base de apoio do go-
vernador Ronaldo Caiado na Assembleia. Misael foi nomeado assessor político do secretário de Governo Ernesto Roller, função para a qual 
levou o traquejo e a experiência que ganhou com os seus seguidos mandatos parlamentares, ocupando, inclusive, um espaço que caberia ao 
titular da pasta onde está lotado. Roller seu esforçou, mas fracassou na construção de uma bancada governista sólida, apesar de também 
ser ex-deputado de vários mandatos, porém nos quais se destacou por um excepcional uso da tribuna e não pelas manobras de bastidores. 
Pelo sim, pelo não, o trabalho de compor a base foi agora bem sucedido e somou pontos para Misael, que tem como objetivo de curto prazo 
conquistar o apoio do governador Ronaldo Caiado para a candidatura da sua mulher Eliete Gonçalves a prefeita de Senador Canedo.

alUGUEl Do EStacioNaMENto Do SERRa DoURaDa É oUtRo EScÂNDalo
O governo do Estado está investigando a exploração do estacionamento do Estádio Serra Dourada nos governos passados – como, por exem-
plo, para uma feira dominical de automóveis ousados ou a locação para a realização do festival Vila Mix. Neste ano, o Vila Mix recolheu aos 
cofres públicos R$ 139 mil reais, de acordo com a portaria que determina os preços de aluguel do espaço, mas o que chamou a atenção é que 
em 2018 o valor recolhido foi R$ 100 mil reais, sendo que a portaria é a mesma e o período de montagem e desmontagem igual, assim como os 
dois dias de show. A diferença é de 39% entre um ano e outro, mas as condições foram as mesmas. O Ministério Público está sendo acionado. 

BaSE DE apoio a caiaDo Na aSSEMBlEia ViSa SÓ 
apRoVaR pRoJEtoS, MaS taMBÉM DERRUBaR liSSaUER
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Meio aMbiente 

Governo mantém alerta 
máximo contra queimadas

a seca prolongada que 
assola o Estado faz 
com que o Governo 

de Goiás mantenha nível 
de alerta máximo contra 
queimadas. Equipes da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Se-
mad), Corpo de Bombeiros 
e brigadistas voluntários 
trabalham de forma in-
cansável para combater os 
focos de incêndio que sur-
gem nesta época do ano.

De acordo com a se-
cretária de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento 
Sustentável, Andréa Vul-
canis, o ano de 2019 re-
úne conjunto de fatores 
que redobra o alerta por 
parte das autoridades.

“Tivemos menos chu-
vas em 2019, estamos com 

uma umidade relativa do 
ar menor e a fixação de 
água nas plantas também 
reduziu dentro deste con-
texto”, afirma. “Vivemos 
uma seca muito prolonga-
da, de cerca de 120 dias, 
com crise hídrica muito 
grave, que reduziu não só 
a vazão dos rios, mas tam-
bém as reservas subterrâ-

neas de água”, alerta.
Em 98% dos casos, os 

incêndios são provocados. 
Este é o caso da queimada 
que consumiu mais de mil 
hectares dos Parques Es-
taduais Altamiro de Moura 
Pacheco e João Leite des-
de a última quinta-feira 
(12/09) e envolveu 80 bri-
gadistas da Semad, Corpo 

de Bombeiros e voluntários.
Segundo peritos da Po-

lícia Civil, o incêndio se 
alastrou a partir de uma 
tentativa de atear fogo à 
carcaça de uma vaca en-
volta em um colchão. Os 
investigadores, agora, bus-
cam os responsáveis para 
eventuais punições.

O Governo de Goiás 

faz um apelo a toda a 
população no sentido de 
reforçar os cuidados para 
evitar queimadas. É pre-
ciso um esforço comum 
para evitar qualquer tipo 
de ignição, qualquer tipo 
de fogo em áreas abertas.

São imprescindíveis 
cuidados com escapa-
mentos de veículos nas 

estradas e ações educa-
tivas, como jamais jogar 
pela janela de veículos 
bitucas de cigarros ou 
palitos de fósforos.

Reforçar a vigilância 
preventiva e imediata-
mente comunicar as au-
toridades sempre que 
surgirem novos focos são 
atitudes essenciais.

Em 98% 
dos casos, os 
incêndios são 
provocados
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Vínculo social 

Governo Federal lança campanha para 
jovem valorizar vínculo social real
Em um cotidiano cada vez 
mais virtual, o Governo 
Federal lançou uma cam-
panha para que os jovens 
valorizem os vínculos so-
cias reais. “Antes de pos-
tar, converse mais”, “Antes 
de curtir, viva de verdade”, 
“Antes de compartilhar, 
faça parte”, são alguns 
dos dizeres das peças 
publicitárias que serão 
veiculadas a partir desta 
quarta-feira(18) até o dia 
1º de outubro, marcando 
o Setembro Amarelo.

“Tem um fenômeno 
mundo real versus mundo 
virtual que está fazendo 
com que as nossas crian-
ças e adolescentes tenham 
muita dificuldade em pas-
sar por essa fase de ado-
lescência”, diz o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. “A campanha é 
toda para a valorização 
da vida, para trazer as 
pessoas para as coisas re-

ais, para os amigos, para 
o esporte, para a família”.

Dados do Ministério 
da Saúde mostram um 
aumento de 115% no nú-
mero de atendimentos de 
jovens de 15 a 29 anos 
no Sistema Único de Saú-
de (SUS) relacionados a 
depressão, entre 2015 e 
2018. A porcentagem foi 
maior que aumento de 
52% registrado no mes-
mo período para a popu-
lação em geral.

Segundo Mandetta, a 
internet, onde os jovens 
às vezes têm milhares de 
amigos virtuais ou mes-
mo onde são vítimas de 
cyberbullying, pode, em 
excesso, contribuir para o 
isolamento das pessoas no 
mundo real, o que pode le-
var a transtornos mentais 
como a depressão.

A campanha publicitá-
ria foi lançada pelos Mi-
nistérios da Saúde e da 

Mulher, da Família, e dos 
Direitos Humanos. Com o 
mote Se liga! Dê um like 
na vida, ela tem como ob-
jetivo estimular os jovens 
a compartilharem momen-
tos com a família e amigos, 
a conversarem mais, forta-
lecendo o diálogo e des-
mistificando a vida virtual.

Depressão
De acordo com o Mi-

nistério da Saúde, no 
Brasil, estima-se que 14,1 

milhões de pessoas apre-
sentem diagnóstico de 
transtornos ou sofrimen-
tos mentais. Ao todo, 7,6% 
dos brasileiros de 18 
anos ou mais receberam 
diagnóstico de depressão. 
Em 2018, o SUS realizou 
121.341 atendimentos 
relacionados à depressão, 
sendo 24.363 jovens de 
15 a 29 anos.

“O cérebro é um órgão, 
é um órgão como é o co-
ração, como é fígado, como 

é o rim. Ele tem sofrimen-
tos”, diz Mandetta. “A gente 
ficou muito tempo como 
se isso não pertences-
se ao corpo. Como se o 
cérebro fosse uma coisa 
que se guarda numa cai-
xinha da casa que a gen-
te colocasse e tirasse. A 
gente precisa falar de 
saúde mental, a gente 
precisa falar de higiene 
mental”, complementa.

A depressão é, de acor-
do com a pasta, transtorno 
mental caracterizado por 
tristeza persistente e perda 
de interesse em atividades 
normalmente prazerosas.

Atendimento
Para o atendimento, o 

SUS oferece 43 mil Uni-
dades de Saúde da Famí-
lia, na Atenção Primária, 
que atendem 63% da po-
pulação e 2.594 Centros 
de Atenção Psicossocial 
(Caps). Nesses serviços 

o cidadão é atendido e, 
caso seja necessário, é 
encaminhado para outro 
serviço especializado da 
Rede de Atenção Psicos-
social (Raps).

Em 2018, foram 3,3 
milhões de atendimentos 
em geral nos Caps; neste 
ano, foram habilitados 12 
novos Caps. A estratégia, 
de acordo com o minis-
tério, é ampliar o número 
dessas unidades.

Há ainda residências 
terapêuticas; Unidades 
de Acolhimento; leitos de 
saúde mental em hospitais 
gerais; equipes multipro-
fissionais de atenção espe-
cializada em saúde men-
tal; e Consultórios na Rua.

Em 2017, o orçamento 
para Saúde Mental foi de 
cerca de R$ 1,3 bilhão. 
Em 2018, foi de R$ 1,5 
bilhão. Para este ano, a 
previsão orçamentária é 
de R$ 1,6 bilhão.
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Obras

Aparecida terá nove novos Cmeis 
para atender educação infantil

O Governo Federal, 
por meio do Fundo 
Nacional de Desen-

volvimento da Educação 
(FNDE), liberou recursos 
para o inicio das obras 
de nove Centros Munici-
pais de Educação Infantil 
(Cmeis) de Aparecida de 
Goiânia. O anúncio da libe-
ração dos recursos foi feito 
após audiência nesta ter-
ça-feira, 17, do secretário 
de Projetos e Captação de 
Recursos, Einstein Pania-
go em Brasília. O encon-
tro foi viabilizado pelo 
deputado federal Prof. Al-
cides Ribeiro (PP), com o 
novo presidente da FNDE 
Rodrigo Sério Dias.

De acordo com o se-
cretário, desde o inicio da 
gestão o prefeito Gustavo 
Mendanha tem cobrado 
agilidade no trâmites bu-
rocráticos para liberação 
de recursos destinados a 

construção de 11 cmeis já 
licitados. “Essas obras se-
rão imprescindíveis para 
atender a demanda da 
nossa rede de educação 
municipal. E o prefeito 
Gustavo Mendanha lutou 
muito para que fossem 
liberados esses recursos. 
Voltamos hoje com uma 
boa notícia para as crian-
ças de Aparecida” destacou 
o secretário de Projetos 
e Captação de Recursos, 
Einstein Paniago. 

Segundo o presidente 
da FNDE a liberação do 
repasse está agendada 
para início de outubro e 
logo após serão iniciadas 
as obras. O valor do repas-
se é de aproximadamente 
R$ 9 milhões. Os Cmeis 
irão beneficiar milhares de 
crianças e reduzir o déficit 
na Educação Infantil do 
município. “E continuare-
mos cobrando celeridade 

na liberação dos recursos 
para outras três unidades 
que terão seus projetos 
reformulados”, comentou 
Einstein Paniago.

Membro da Comissão 
de Educação da Câmara 
dos Deputados, o deputa-
do federal Professor Alci-
des foi um dos apoios da 
administração municipal 

junto ao Governo Federal. 
“Felizmente conseguimos 
a liberação dos recursos e 
viabilizar a construção de 
nove novos Cmeis em Apa-
recida. E estamos traba-
lhando para ampliar ainda 
mais o acesso à educação 
no município com a cons-
trução de três escolas e 
vamos empenhar mais seis 

unidades de ensino infan-
til. Além disso, estamos 
trabalhando para garantir 
uma nova escola na região 
do Comendador Walmor”, 
informou o deputado fe-
deral professor Alcides.

Os Cmeis que serão 
construídos com os recur-
sos liberados pelo FNDE 
são: Cmei Colonial Sul, 

Cmei Res. Garavelo Park, 
Cmei Cruzeiro do Sul, Cmei 
Jardim Ipê, Cmei Vila Ro-
mana, Cmei Comendador 
Walmor, Cmei Aguas Cla-
ras, Cmei Jd. Alto Paraíso, 
Cmei Chácara São Pedro 
e Cmei pontal Sul. Já os 
Cmeis da  Vila Oliveira, 
Mansões Paraíso passarão 
por uma reformulação.

Os recursos para as obras 
foram autorizados pelo FNDE, 
no valor de R$ 9 milhões Va

ld
em

y 
Te

ix
ei

ra

cOmplexO viáriO

Prefeitura garante acesso a lojas da Avenida Jamel Cecílio
População e comercian-
tes que trafegam ou tra-
balham na Avenida Jamel 
Cecílio já começam a se 
habituar com a nova rotina 
provocada pela construção 
de um complexo viário no 
cruzamento com a Margi-
nal Botafogo. O trânsito 
está interditado e, desde 
a semana passada, a Pre-
feitura de Goiânia divul-
ga os desvios necessários 
para transitar pelo local. O 
acesso às lojas da região 
está garantido. Nos locais 
onde não há possibilida-
de de passarem veículos, 
a administração municipal 
instalou tapumes para dar 
acesso aos pedestres.

Rodrigo Jesuíno, gestor 
de uma loja de informáti-
ca próxima do local, afir-
ma que “o acesso à loja 
está fluindo normalmente”. 
“Tem todos os retornos e 
todas as saídas para que 
clientes possam realizar 
compras com naturalida-
de”, diz. Para o comercian-
te, é normal a adequação 

no primeiro dia de inter-
dição, na segunda-feira 
(16/9), e a partir desta 
terça-feira (17/9) já hou-
ve adequação dos usuá-
rios da via e dos clientes. 

“Entendemos que no 
primeiro dia houve alguma 
confusão pois as pessoas 
ainda não estavam acostu-
madas, mas a partir desta 
terça-feira(17/9) o fluxo já 
voltou normal, sendo in-
terditada somente a parte 
que passa pela Marginal 
Botafogo”, afirma Rodrigo 
Jesuíno. Maria Aparecida, 
funcionária da empresa, 
afirma que o acesso ao 
local ficou mais tranquilo 
devido à interdição. 

Estacionamento
Um dos engenheiros da 

obra, Leandro Bruno afir-
ma que, devido à interven-
ção na via, tomou-se o cui-
dado de garantir o acesso 
a pedestres e o estacio-
namento de veículos nas 
vias próximas: “Fizemos 
a implantação de tapume 

para permitir passagem 
de pedestres para aces-
so a lojas que integram a 
área interditada e há vias 
de acesso local que vão 
permitir o estacionamen-
to de veículos.”

O operário Geraldo 
Henrique, que trabalha 
na construção do Com-
plexo Viário Jamel Cecílio, 
destaca que, além de tra-
zer melhorias ao trânsito 
quando estiver concluído, 

o conjunto obras (viaduto, 
trincheira e vias de aces-
so) também traz geração 
de emprego e renda. “Essa 
obra vai gerar bastante 
emprego e trazer muitos 
benefícios para Goiânia”, 
afirma Geraldo Henrique. 

Em atendimento ao 
pedido de lojistas ins-
talados na Jamel Cecílio 
entre Marginal Botafogo 
e a Rua PL 09, o trânsito 
no local permanece aber-

to até o dia 28. Após esta 
data seguirá aberto o 
acesso para pedestres.

A Secretaria Municipal 
de Trânsito (SMT) trabalha 
na identificação de pontos 
em que há necessidade de 
adequações. Um exemplo 
é a decisão de instalar um 
semáforo no cruzamento 
da Avenida E com a Rua 
61, no Jardim Goiás. Ou-
tras intervenções estão 
em estudo para garantir 

melhor fluidez do tráfego 
nas regiões afetadas pe-
las obras e pelos desvios.

A obra
A construção do com-

plexo está orçada em mais 
de R$ 26 milhões e tem 
conclusão estimada em 15 
meses. Serão construídos 
um elevado na Avenida 
Jamel Cecílio, permitindo 
o trânsito direto onde an-
tes havia semáforos; uma 
trincheira na Marginal Bo-
tafogo; e via de acesso em 
nível térreo para a Avenida 
Leopoldo de Bulhões.

O prefeito Iris Rezende 
lançou a obra na última 
sexta-feira (13/9) como 
uma grande intervenção 
para melhorar o tráfego de 
veículos na região sul da 
capital, onde houve grande 
adensamento nos últimos 
anos. O local receberá ain-
da uma estrutura metálica 
simbolizando uma mão 
tocando as cordas de um 
violão (representado pelo 
elevado na Jamel Cecílio).
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aliVE
Nesta sexta-feira, a Rodrigues da 
Cunha Construtora, realiza o Alive 

Festival, evento de música com muito 
rock, sucessos do jazz e do pop, além 

do eletrônico. As bandas Venosa e 
Yas & the High Groove, e o DJ John 

John, estão no line-up. O festival, que 
será para público convidado, também 

contará com serviço de food trucks 
com bebidas e comidas para consumo 

no local. O Alive Festival é mais uma 
ação do empreendimento Alive 

Bueno que incentiva as pessoas a 
viverem cada minuto, aproveitando 
os espaços urbanos e em comunhão 

com a sociedade.

DEsiGNER
Em ritmo espanhol, a designer Sheyla 

Rondon faz exposição de suas joias 
dia 25, no Hilton Garden Inn, a partir 
das 19h30. Noite com apresentação 

da bailarina de flamenco Renata 
Paolucci e buffet de tortilhas. 

REsTaURaNTE
Começou na última terça-feira (17) e 
segue até o dia 26 de setembro, a 3ª 

edição do “O Quilo é Nosso- Saudável 
e natural do Brasil”, realizado pela 

Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes, Abrasel. Com o 

objetivo de valorizar o segmento 
presente diariamente na vida de 

milhões de brasileiros, o concurso 
elegerá o melhor restaurante a 

quilo do País e premiará também 
o melhor em cada cidade e estado. 

Para participar, as casas criaram uma 
receita, seguindo a temática saudável, 

que deverá compor o buffet durante 
a primeira etapa do concurso, que 

terá o voto popular mais o voto do 
júri local elegendo os três melhores 

restaurantes de cada destino.

MoDERNiDaDE
A L’Occitane en Provence acaba de 

renovar sua linha Rosas, trazendo mais 
modernidade à fragrância e design neo-

retrô às embalagens dos produtos da 
rotina. Novidades na linha, as Águas de 

Colônia permitem criar combinações 
exclusivas junto com a Eau de Toilette 

Rosas. Feminina e elegante, a nova 
Eau de Toilette Rosas mantém 

sua assinatura natural de rosas ao 
mesmo tempo em que exala uma 

modernidade absoluta

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Livro - Coautores do livro Liderança com Base nas Soft Skills, que participaram do lançamento em Goiânia, 
Milton Marinho, Cyndia Bressan, Humberta Carvalho, Liliane Bueno, Catarina Portugal e Nara Saadi. 

Barber Club - Os advogados Douglas Moura e Felipe Xavier 
celebram nova sociedade com Sidney Júnior. O trio divide a 
sociedade da Invicttus Barber Club, que fica no Setor Marista, 
e é ponto de encontro de sertanejos e futebolistas goianos. 

2 3

4

De bar em bar - O cantor e compositor Lucas Lucco 
lotou ontem à noite o Madalena Gastrobar, em Goiânia. 
Foram cerca de 500 pessoas no espaço para prestigiar 
uma estreia. Qual? Nada mais, nada menos, do que o 
novo projeto de Lucas, intitulado “De Bar em Bar”. 
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Medalha de ouro - O delegado de polícia Cássius Zamó, 
lotado na 2° DDP de Luziânia, conquistou a medalha 
de ouro no Campeonato Panamericano de Jiu-Jítsu, 
ocorrido no último sábado (14), no Distrito Federal.
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Social 
Inspirada na filosofia do projeto Ubuntu, palavra de dialetos africanos que significa “eu 
sou porque nós somos”, a empresária Fernanda Fleury dá início a um projeto de comparti-
lhar conhecimento e contribuir com o fortalecimento dos empreendedores. Ela incluiu em 
sua agenda a realização de palestras gratuitas destinadas a capacitar micro e pequenos 
empresários. A primeira acontece hoje (18) no Clube de Costura de Goiânia e vai apresentar 
o conceito de “Vendarketing” aos confeccionistas. O ingresso será um quilo de alimentos 
não perecível, que será doado para uma instituição filantrópica. 

maranhão
Entre os dias 19 e 22 de setembro é realizado em Imperatriz (MA) a segunda edição da Va-
quejada Haras Hotbel. A indústria de alimentos goiana GSA marca presença na festa tra-
dicional, que estima um público de dez mil pessoas do Maranhão, Pará, Tocantins e Ceará. 
A GSA terá um estande com a exposição de todos os produtos da indústria e a degustação 
dos salgadinhos Sanditos, o portfólio Dona Raiz e o Macarrão Instantâneo Sandella Carne 
com Pimenta, o mais novo lançamento da indústria. Já o Refreskant será utilizado para 
preparação de drinks alcoólicos e não alcoólicos.

BarBearia
Os advogados Douglas Moura e Felipe Xavier, da Moura & Xavier 
Advogados Associados, celebram nova sociedade com Sidney Júnior. O 
trio divide a Invicttus Barber Club, que fica no Setor Marista, e é ponto 
de encontro de sertanejos, boleiros goianos e celebridades.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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miniStro Da economia

“Preço de petróleo é com a Petrobras”, 
diz Guedes
o ministro da Eco-

nomia, Paulo Gue-
des, disse ontem 

(17), que quem resolve 
questões relacionadas 
ao preço do petróleo é 
a Petrobras. A afirmação 
do ministro ocorre de-
pois que a estatal infor-
mou, por meio de nota, 
que está monitorando o 
mercado internacional 
do produto, em função 
de ataques a refinarias 
na Arábia Saudita.

“Petróleo quem re-
solve é a Petrobras. Pre-
ço de petróleo é com a 
Petrobras”, disse Guedes 
chegar ao Ministério 
da Economia, após uma 
reunião com o presiden-
te Jair Bolsonaro, na tar-
de desta terça-feira.

Logo depois dos ata-
ques aéreos à refinaria 
de Abqaiq, o governo da 
Arábia Saudita revelou 
que sua produção diária 

caiu para cerca da meta-
de. Na abertura dos mer-
cados, a repercussão dos 
ataques resultou na ele-
vação dos preços inter-
nacionais do petróleo.

De acordo com a Petro-
bras, por enquanto, não 
há previsão de reajuste 
de preços nos produtos 
negociados pela estatal, 
como os combustíveis e 
derivados de petróleo.

Segundo a Petrobras, 
a cotação internacional 
do petróleo apresenta 
volatilidade e a alta sú-
bita de preços “pode ser 
atenuada na medida em 
que maiores esclareci-
mentos sobre o impac-
to na produção mun-
dial sejam conhecidos. 
A Petrobras decidiu por  
acompanhar a variação 
do mercado nos próxi-
mos dias e não fazer um 
ajuste de forma imedia-
ta”, diz a nota.
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Especializada em gelatos artesanais, a sorveteria Stonia Ice Creamland é 
mais uma opção gastronômica em Goiânia. Com 20 sabores, entre eles ni-
nho, vanilla, pistache e chocolate belga, a carta de opções atende aos mais 
diversos paladares. Além da convencional maneira de servir os gelatos, a 
Stonia oferece opções de nuvem, stone, roll, frappês, milkshakes e cafés. 
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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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Telespectador vai acompanhar 
checagem do VAR no Brasileirão

As imagens que o 
árbitro de campo 
têm acesso quando 

checa os lances com au-
xílio do árbitro do vídeo 
(VAR) serão exibidas tam-
bém a quem estiver assis-
tindo à partida da Série A 
do Campeonato Brasileiro 
pela televisão. Segundo a 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), a novi-
dade entrará em vigor no 
início do segundo turno 
da competição.

“Há um lapso de tem-
po em que o árbitro faz 
a checagem. No mundo, 
(a média é de) 60 segun-
dos. Por óbvio, leva-se 
mais 30, 40 segundos em 
deslocamento até a área 
de revisão. São segundos 

ganhos em justiça. No se-
gundo turno (da Série A), 
quando isso for passado 
ao público, a sensação 
de perda de tempo di-
minuirá sensivelmente. 
É questão de adaptação. 
Tenho certeza que, muito 
em breve, os árbitros pas-
sarão de 1’54” para 1’20”, 
1’30”, que é a média mun-
dial”, defende Sérgio Cor-
rêa, um dos responsáveis 
pela implantação do VAR 
no país e ex-presidente 
da comissão de arbitra-
gem da CBF.

Corrêa durante a Brasil 
Futebol Expo, feira sobre 
negócios do esporte rea-
lizada em São Paulo, onde 
trabalhou em um estande 
que possibilitava aos visi-

tantes testar o VAR. Segun-
do ele, foram 102 lances 
revistos com apoio da tec-
nologia até a 17ª rodada 
da Série A do Brasileirão.

“Imagine você se não 
tivéssemos o VAR nessas 
102 situações? Seriam 

102 potenciais reclama-
ções e dúvidas jogadas 
sobre o árbitro. E hoje nós 
temos, ainda, algumas si-
tuações em que o VAR 
concorda com a decisão 
de campo ou a interpreta 
de forma diferente. Isso 

gera polêmica, mas é infi-
nitamente inferior ao que 
era antes”, analisa.

Durante o evento na 
capital paulista, o atual 
presidente da comissão 
nacional de arbitragem, 
Leonardo Gaciba, infor-

mou que houve 98% de 
acerto em lances deci-
sivos verificados com o 
auxílio do VAR no Brasi-
leirão. O recurso estreou 
em campeonatos nacio-
nais nas quartas de final 
da Copa do Brasil do ano 
passado. Foi utilizado 
também no mata-mata 
de nove estaduais.

“Diziam que era me-
lhor ter treinado (o VAR) 
no sub-20, na segunda di-
visão. Só que custa R$ 50 
mil por jogo. Não dá para 
treinar gastando R$ 20 mi-
lhões ao todo para depois 
gastar mais R$ 20 milhões. 
Temos que usar o dinheiro 
para investimento e trei-
namento. E isso foi feito. 
A CBF capacitou 180 ár-
bitros em seis cursos lon-
gos, de 12 dias. Tivemos 
workshops pelo Brasil. E as 
pessoas estão começando 
a entender”, conclui Corrêa.

Objetivo é que público entenda 
verificação e eventual “demora” Di
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