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

Política  | 3

EsPortE  | 8

Mudanças 

VôlEi dE Praia

Alcides Martins assume 
PGR e anuncia retorno de 

membros da Lava Jato

Brasil estreia com vitória 
no Pré-Olímpico de Vôlei 

de Praia, na China

Lava jato 

CLassifiCação 

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 608
quinta-feira, 19 DE SETEMBRO DE 2019

Divulgação

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Go

ia
ni

a

www.diariocentral.com.br

Jo
sé

 Lu
ís 

da
 C

on
ce

içã
o/

Go
ve

rn
o 

de
 S

ão
 P

au
lo

Brasil   | 6

oBras

Prefeito de Goiânia lança nesta quinta obra da ponte da Avenida dos Alpes

Construção 
de ponte 

cidadEs  | 4

cidadEs  | 4

PagaMEnto 

reivindiCação 
dos estudantes 

Pessoa com deficiência 
terá ajuda para tirar CNH

auxílio 

programa 
de mãos 
Pessoa com deficiência 
terá ajuda para tirar CNH

auxílio 

programa 
de mãos 
Pessoa com deficiência 
terá ajuda para tirar CNH

auxílio 

programa 
de mãos 
Pessoa com deficiência 
terá ajuda para tirar CNH

auxílio 

programa 
de mãos 

cidadEs  | 4cidadEs  | 4

Prefeito de Goiânia lança nesta quinta obra da ponte da Avenida dos AlpesPrefeito de Goiânia lança nesta quinta obra da ponte da Avenida dos AlpesPrefeito de Goiânia lança nesta quinta obra da ponte da Avenida dos Alpes

oBras

Construção 
de ponte 

oBras

Construção 
de ponte 



quinta-feira, 19 DE SETEMBRO DE 20192 política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Fotos: Divulgação

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

Governo Caiado encampa luta
na defesa do meio-ambiente 
O governo Caiado assumiu em definitivo a bacia do Rio Meia-
-Ponte e deverá  lançar, dentro de mais alguns dias, uma gran-
de campanha de preservação do rio, com todos os ingredientes 
necessários à obtenção de êxito na conscientização da popu-
lação. A campanha provavelmente representará um marco na 
compreensão daqueles que acham que o governador Ronaldo 
Caiado tivesse posição contrária às políticas em defesa do meio-
-ambiente, como ocorre com uma parte do segmento do Agro-
negócio.  Na condição de um dos principais lideranças desse 
segmento, Caiado, no entanto, deixa claro com a adoção de tais 
ações, que não é adepto da corrente contrária à adoção de polí-
ticas de preservação. Essa corrente defensora do meio-ambiente 
apoia integralmente, por exemplo, as medidas de combate a 
incêndios na Amazônia, e vem demonstrando preocupação 
com os riscos de os seus produtos começarem a sofrer boico-
te no mercado externo, a exemplo do que ocorre nos países 
europeus, onde os consumidores têm o hábito de não adqui-
rir produtos que não tenham o selo verde, como garantia de 
que o seu processo de produção respeita e preserva o meio 
ambiente. Para os integrantes dessa corrente do Agronegócio 
brasileiro, a preservação do meio-ambiente, além de essen-
cial para a natureza, representa a garante de continuidade 
das exportações dos seus produtos, para outros países.

iso convicto
Carinhosamente chamado pelos seus eleitores de “Leão do 
Norte” pela disposição em trabalhar para a região Nordeste 
do Estado, o deputado Iso Moreira (DEM) não tem feito se-
gredo da  articulação de um grupo formado, segundo ele, por 
12 parlamentares leais, que pode desequilibrar uma eventu-
al disputa na eleição do próximo presidente da Assembleia. 
Conforme uma fonte próxima ao gabinete do parlamentar, 
Iso Moreira está convicto de que com o apoio desse bloco, 
pode até definir a eleição se houver disputa na Casa.    

MEnos quatRo
Entretanto, segundo um aliado do atual presidente da 
Casa, Lissauer Vieira, dos 12 deputados que o deputado Iso 
alardeia possuir, quatro deles são ligados ao presidente, 
Lissauer Vieira. Assim a conta não fecha. 

Dani no páREo
Há no MDB quem acredite que, mes-
mo sem mandato, o candidato derro-
tado do partido ao governo estadual, 
em 2018, Daniel Vilela, continua com 
chances de ser indicado para o cargo 
de presidente do Diretório Nacional do 
partido. Sabe como é, sob a proteção 
do ex-presidente Michel Temer, seu 
padrinho político, e seus aliados, Vilela 
pode emplacar a posição. A Convenção 
Nacional será em outubro. 

WilDER não DEscaRta 
canDiDatuRa

O secretário 
de Indústria 
e Comércio, 
Wilder Mo-
rais, foi o 
entrevistado 
do Progra-
ma Roda de 
Entrevistas, 

dessa terça-feira, da TV Brasil Central. 
Foram abordados assuntos relaciona-
dos ao desenvolvimento do Estado nos 
próximos anos, e também temas políti-
cos.  Senador entre julho de 2012 a ja-
neiro de 2019, na condição de suplente 
do titular da cadeira, Demóstenes Tor-
res, que teve o mandato cassado pelo 
Conselho de Ética, acusado de  ligações 
com o contraventor Carlinhos Cacho-
eira, Wilder foi bombardeado sobre o 
seu futuro na política. Não fugiu dos 
questionamentos, mas também não 
foi enfático em nenhuma das respostas, 
sobre candidatura. Filiado primeira-
mente no DEM, quando o partido ainda 
se chamava PFL; PSDB, PP, retornou ao 
DEM em 2018 e agora no Pros, Wilder 
garante que o seu novo partido terá 
candidato próprio em Goiânia.

não pRocEDE
A despeito de 
comentários 
que andaram 
c i r c u l a n d o 
pelo Sudoes-
te goiano, na 
semana pas-
sada, sobre 
possível de-

cisão do prefeito Iris Rezende (MDB) em 
não disputar a reeleição e escalar Maguito 

Vilela, para a missão, ninguém confirmou 
tal informação. No entanto, o clima na en-
tre os integrantes da equipe de auxiliares 
de Iris é de reeleição.  Mais, sobre uma 
eventual composição da chapa no MDB 
com a mulher do senador Vanderlan Car-
doso, Laura Cardoso na vice, na visão de 
um destacado auxiliar de Iris Rezende, 
jamais aconteceria. Segundo ele, na 
hipótese que considera remota de Ma-
guito Vilela ser indicado, o vice será um 
nome do MDB e da total afinidade de 
Iris, como o secretário de Administra-
ção, Agenor Mariano, por exemplo.

MulhEREs
O PSD estadual promove nesse sábado, 
21 a partir das 10:00, encontro regional do 
segmento Mulher, do partido, em Anicuns. 
O encontro já será aberto pelo presidente 
estadual do PSD, Vilmar Rocha. A iniciativa 
faz parte de um conjunto de ações de pre-
paração do partido, com vistas às eleições 
municipais do ano que vem, conforme o 
ex-presidente do diretório metropolitano 
da sigla, Dagoberto Menezes, que trabalha 
na organização do evento.

siMEyzon
O ex-deputado Simeyzon Silveira assu-
miu semana passada a presidência do 
PSD de Goiânia, no lugar de Dagoberto 
Menezes. Sua principal missão a partir 
de agora é organizar estruturar uma 
boa chapa de candidatos a vereador, 
além de coordenar os diversos segmen-
tos a participação em torno da mobili-
zação da legenda, pró-2020. 

coM uM pé no tcM
Está em 
processo de 
articulação a 
abertura de 
vaga de con-
selheiro no 
Tribunal de 
Contas dos 
M u n i c í p i o s 

(TCM), que tão logo ocorra, será preenchi-
da pelo deputado Cláudio Meirelles (PHS), 
em indicação da Assembleia Legislativa. 
Conversas nesse sentido estão se dando 
entre alguns deputados e o conselheiro 
Nilo Resende, que segundo informação 
obtida pela coluna, já completou a idade 
que lhe dá direito a requerer o benefício da 

aposentadoria. No entanto, a consolida-
ção desse processo pode levar dias ainda, 
ou meses, para ser concretizado. A demo-
ra ocorre porque normalmente quando 
completam o tempo para se aposentar, 
via de regra, os conselheiros costumam 
não ter nenhuma pressa em requerer o 
benefício, sendo necessário, digamos as-
sim, um estímulo, um “carinho” a mais, 
da parte do interessado em ser nomeado, 
para se sensibilizar.  

cRuzaDa poR 
uM sonho
O deputado Cláudio Meirelles vem em-
preendendo verdadeira “cruzada” há 
anos, para a realização do sonho de ser 
conselheiro no TCM. Os cargos de con-
selheiros de tribunais de contas, tanto 
no TCM quanto no TCE, Tribunal de 
Contas do Estado, ainda são vitalícios. E 
o salário é equivalente ao de deputado 
estadual. Instado a confirmar no final de 
uma entrevista, se a comparação popu-
lar segundo a qual ser indicado para esse 
cargo era como “ir para o Céu na terra”, 
o então conselheiro Antônio Magalhães 
(TCE) disse que era “melhor, porque não 
precisava morrer” para chegar lá.

alEgRia
E no caso em questão, a alegria não se 
restringirá ao deputado Cláudio Meirel-
les, mas também ao primeiro suplente 
de sua coligação, Zé da Imperial, da ci-
dade de Águas Lindas, que ganha uns 
três anos de mandato, nada mal não é 
mesmo? Sem contar que o governador 
Ronaldo Caiado ficará sem o seu maior 
crítico na Assembleia, ao lado de Tales 
Barreto (PSDB), naturalmente. 

coRREção
Grafei equivocadamente na coluna de 
terça-feira que ainda “não foi construí-
do o sistema de interligação do sistema 
de captação Mauro Borges, no Ribeirão 
João Leite, em governos anteriores, com 
o sistema Meia Ponte. Na verdade, essa 
interligação foi inaugurada durante o 
governo de José Eliton, em 2018.  O que 
ficou faltando foi o chamado “linhão”, 
uma rede ligando a Estação Mauro Bor-
ges a um conjunto de bairros da capital 
e à cidade, especialmente na região Sul 
e à cidade de Aparecida. Fica aí a devida 
correção, com minhas escusas. 



3quinta-feira, 19 DE SETEMBRO DE 2019 política

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

ajuste avesso

Um jornalista consagrado e divertido em 
Goiás costuma dizer que o Diário Oficial é o 
maior jornal de oposição do governo. Conti-
nua sendo. Oito meses se passaram e ainda 
não há solução para a situação financeira do 
Estado. Aí, sai uma lei, proposta pelo Gover-
no e aprovada pela Alego, concedendo um 
auxílio alimentação e transporte para ser-
vidores efetivos e comissionados da antiga 
Sefaz. Pode variar de R$ 1,1 mil a RE 2,1 mil. 
Os auditores fiscais ficaram de fora porque 
já tem. A medida parece bacana, justa, mas 
continua contemplando categoria já privi-
legiada do funcionalismo, em um momento 
em que omesmo Governo que propõe pede 
sacrifício a todos. Um professor tem direito 
a um auxílio-alimentação de R$ 500, se ga-
nhar até R$ 5,5 mil. Enquanto o ajuste não 
vem, a secretária Cristiane Schmidt agrada 
o seu público interno. 

Mando
Gracinha Caiado preside o Grupo Técnico 
Social de Goiás. Sem remuneração; cuida 
desde definição de políticas sociais a diretri-
zes de uma gestão transparente. 

o nó 
Bastaram 8 mil torcedores do Vila Nova 
decidirem ir ao Estádio Serra Dourada para 
aumentar o caos no trânsito da região. En-
garrafamento de até 1 km, graças à rede 
de interrupções e desvios provocados por 
obras viárias. Muito transtorno.

seM concorrência
O ritmo frenético do prefeito Íris Rezende 
está minando candidaturas próximas. Pelo 
menos a prefeito. Muita gente guardando 
força para tentar ser vice do homem. 

o núMero
22 mil votos é quantidade que deve ser 
necessária para um partido eleger verea-
dor em Goiânia. Sem coligação, as siglas 
não só fazem aposta, como articulam a 
filiação de possíveis puxadores de voto. 

eM teMpo
Goiânia tem hoje 35 vereadores. Pela regra 
em vigor poderia ter quatro cadeiras a mais. 
Mesmo que houvesse o aumento, o núme-
ro de votos seria praticamente o mesmo. 

pt de volta? 
A decisão do TSE de cassar chapa que 
trabalhou com candidaturas laranja para 
burlar a cota de mulheres promete trazer 
efeito. O caso em tela é de Valença (PI), 
mas deve servir de referência para causas 
parecidas. Em nível nacional, pode atingir o 
PSL de Bolsonaro, que tem problemas em 
Minas e Pernambuco. Em Goiânia, os verea-
dores Emilson Pereira e Sargento Novandir 
se mantém por força de decisão liminar. Os 
dois vereadores culpam a coligação pela 

trapalhada. Na redivisão das vagas, em 
caso de condenação definitiva, o PT voltaria 
a ter o vereador Carlos Soares.

nervoso
Clima ficou tenso com acusação de in-
teresses não republicanos em torno da 
expansão urbana na revisão do Plano 
Diretor de Goiânia. Vereadores estão pro-
pondo retirada de qualquer item relacio-
nado ao tema, do projeto.   

senador Multiplica
Crescem as especulações em torno de 
candidaturas em Senador Canedo. Dois 
dos mais recentes são Eliete Gonçalves, 
primeira-dama nos tempos de Misael de 
Oliveira, e o presidente do MDB estadual, 
Daniel Vilela. Será?

Maioria 
Articulação do governo estadual passa contar 
com cerca de 30 votos na Alego. Em tese, nú-
mero suficiente para garantir a tranquilidade 
no centro do poder. O problema é a febre in-
dependente que bate de vez em quando. 

iMediato 
Jair Messias não entende porque a gasolina 
teve preço reduzido na refinaria, em seu go-
verno, e não chega ao consumidor, na bomba. 
Pra compensar, acredita-se que o reajuste de 
3,5% a 4%, em função da alta no mercado in-
ternacional, já esteja consolidado em toda a 
rede de postos até sexta-feira. 

Mais vagas 
Prefeitura de Anápolis anuncia concurso para 
preencher 150 vagas na Educação.

eM debate
Saneamento volta a ser tema de audiência pública 
na Câmara Municipal de Aparecida, nesta quinta. 

tecnológico 

Vereador Gustavo Cruvinel (PV) foi a Brasília, 
acompanhar a instalação de uma Frente Parla-
mentar Mista, em favor dos Parques Tecnoló-
gicos. Esses locais pretendem reunir empresas, 
estudantes e pesquisadores interessados em 
inovação. O ministro-astronauta Marcos Pontes 
e o fiel escudeiro Freitas estavam por lá também.

vida saudável 
Pacientes obesos, que conseguiram a redução 
do peso, com a cirurgia bariátrica se organi-
zam para uma Grande Caminhada neste do-
mingo, 22, no Parque Vaca Brava, em Goiânia. 
O gastrocirurgião, Leonardo Porto Sebba lem-
bra que o procedimento, aprovado pelo Con-
selho Federal de Medicina, além de devolver 
a autoestima e qualidade de vida, contribui 
para o controle do Diabetes tipo 2, que atinge 
14 milhões de pessoas, no Brasil.

por quê?
Vila Nova e Goiás devem esquecer 2019.

marcelohel@gmail.com

“Seja a mudança que você quer 
ver no mundo”.  (Mahatma Gandhi)

lava jato

Alcides Martins assume PGR e anuncia 
retorno de membros da Lava Jato
o vice-presidente do 

Conselho Supe-
rior do Ministério 

Público Federal (CSMPF), 
Alcides Martins, assumiu 
nesta quarta-feira(18), 
interinamente, a chefia 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR). O car-
go foi transmitido por 
sua antecessora, Raquel 
Dodge, em cerimônia 
no plenário do colegiado 
que contou a presença 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Em sua primeira ma-
nifestação como pro-
curador-geral, Martins 

anunciou o retorno, “em 
nome da continuidade”,  
dos integrantes do gru-
po de trabalho da Lava 
Jato na PGR, que haviam 
deixados seus postos na 
reta final do mandato de 
Raquel Dodge por discor-
darem da forma como ela 
conduzia a operação. “O 
que tiver que ser feito vai 
ser feito”, afirmou ele.

Seis integrantes da 
Lava Jato na PGR haviam 
deixado seus postos 
em protesto contra os 
rumos da Lava Jato na 
procuradoria. Segundo a 
assessoria da PGR, uma 

portaria deve ser publi-
cada ainda nesta quarta-
-feira (18) com o nome 
daqueles que aceitaram 
retornar de imediato 
para a operação.

Interino
Martins assume o cargo 

enquanto não é sabatina-
do e aprovado no Senado 
o novo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
cujo nome foi indicado 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro no inicio do mês. A 
previsão é de que os trami-
tes parlamentares ocorram 
até a próxima quarta-feira, 

25 de setembro, restando 
somente a realização de 
nova transmissão  do car-
go, em caso de aprovação.

Enquanto isso não 
ocorre, permanecem tam-
bém como interinos nos 
cargos o atual vice-pro-
curador-geral, Luciano 
Mariz Maia, e o vice-pro-
curador-geral Eleitoral, 
Humberto Jacques.

Desde 1988, a PGR foi 
chefiada por um interi-
no ao menos outras duas 
vezes. A subprocuradora 
Helenita Acioli assumiu 
após o fim do mandato de 
Roberto Gurgel e antes de 

Rodrigo Janot tomar posse, 
em 2013. Antes, o mesmo 
ocorreu com a subpro-
curadora Debora Duprat, 
que foi a PGR interina por 
22 dias em 2009.

Último discurso
Nesta quarta-feira 

(18), em seu último dis-
curso antes de transmitir 
o cargo, Raquel Dodge 
reforçou a necessidade 
de independência e auto-
nomia do MPF e de que o 
cargo de PGR seja exerci-
do “dentro daquilo que de 
melhor tem a Constitui-
ção Federal, seu sistema 

de freios e contrapesos”.
Ela também frisou que 

“a vontade da maioria 
deve prevalecer, mas os 
direitos da minoria não 
devem ser dispensados”, 
de modo que o “desen-
volvimento não seja só 
econômico, não seja só 
industrial, não seja só fi-
nanceiro, mas seja tam-
bém desenvolvimento 
social e humano”.

“Precisamos também 
ser um país em que a liber-
dade de opinião, de critica, 
de associação estejam ver-
dadeiramente garantidos”, 
acrescentou ela.
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Informações
Ponte Avenida dos Alpes
Empresa: Duna Engenharia. Valor: R$ 6.256.932,12, recursos do tesouro municipal. Com-
primento: 74,6 m. Altura: 10 m. Largura: 23,6 m. Superestrutura: Viga pré-moldada e 
moldada in loco. Mesoestrutura: moldada no local, pilares apoiados em fundações do tipo 
bloco sobre estaca metálica. Fundação: já executada. Guarda-rodas: do tipo New Jersey

Pagamento

Passe Livre Estudantil passa a ser 
pago no primeiro dia útil do mês

o Governo de Goiás, 
por meio da Se-
cretaria de Desen-

volvimento Social (Seds), 
passará a pagar os cré-
ditos do programa Pas-
se Livre Estudantil todo 
primeiro dia útil do mês. 
O novo procedimen-
to começa em outubro. 
Atualmente, esse paga-
mento é efetivado no 
décimo dia útil do mês.

“Aos poucos, mesmo 
com toda dificuldade her-
dada das gestões anterio-
res, nós vamos corrigindo 
falhas graves nos progra-
mas sociais do Estado. 
Esse cronograma de pa-
gamento do Passe Livre é 
um deles, é a correção de 
um erro de programação 
financeira que acabava 
prejudicando os estudan-
tes”, comenta Marcos Ca-
bral, titular da pasta.

Segundo a superin-
tendente da Criança, 
Adolescente e Juventude 
da Seds, Thais Moraes, a 
mudança vinha sendo 
estudada desde o início 
do ano, envolvendo uma 
comissão de acompa-
nhamento e fiscaliza-

ção integrada por ges-
tores da secretaria e da 
Controladoria Geral do 
Estado de Goiás (CGE-
-GO). Ela explica que 
em função da mudança, 
excepcionalmente nes-
te mês de setembro, os 
estudantes vão perceber 

uma carga menor dos re-
passes em seus cartões.

“É uma questão de 
adequação financeira, 
porque como o novo lan-
çamento em 1º de outu-
bro será fechado ainda 
neste mês [de setembro], 
tivemos que antecipar o 

fechamento do mês an-
terior, o que levou a uma 
redução dos dias consi-
derados para os repasses 
de agora, mas já no próxi-
mo dia primeiro, todos os 
estudantes beneficiários 
terão uma nova recarga”, 
esclarece Thais.

O Passe Livre Estudan-
til atende atualmente 90 
mil estudantes na região 
metropolitana da capital 
e Anápolis. O programa 
dá direito a 48 passagens 
por mês (ida e volta para 
a instituição de ensino) 
para cada beneficiário.

Mudança era 
reivindicação dos 
estudantes
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Prefeito de Goiânia lança nesta quinta 
obra da ponte da Avenida dos Alpes
O Prefeito Iris Rezende as-
sina nesta quinta-feira (19) 
a autorização para início 
das obras de construção 
da ponte da Avenida dos 
Alpes sobre o Córrego 
Cascavel. A solenidade 
será às 9 horas, no cruza-
mento da Avenida dos Al-
pes com Rua Flemington, 
na Vila dos Alpes. A exe-
cução não afetará o trân-
sito no local e na região.

Com extensão de 74,6 
m de comprimento por 
23,6 m de largura, a ponte 
liga a Avenida dos Alpes, 
na Vila Alpes, à Av. C-107, 

no Jardim América, pas-
sando sobre o trecho 3 
da Marginal Cascavel. A 
intervenção compõe o 
programa de mobilida-
de urbana adotado pela 
atual administração para 
desafogar o trânsito e 
melhorar a trafegabilida-
de e a segurança nas ruas 
e avenidas da Capital.

A construção da ponte 
vai beneficiar pelo me-
nos outros cinco bair-
ros da Região Sudoeste: 
Jardim Ana Lúcia, Vila 
Mauá, Vila União, Vila Al-
vorada, Vila Bela e ainda 

os setores Bueno e Nova 
Suíça, atingindo mais de 
120 mil pessoas.

A obra custará R$ 
6.256.932,12 e será paga 
com recurso oriundo do 
Tesouro Municipal. A em-
presa Duna Engenharia foi 
vencedora da concorrên-
cia pública, do tipo menor 
preço, e realizará também 
terraplanagem, pavimen-
tação, drenagem, sinali-
zação, calçada acessível 
e obras complementares. 
O prazo para conclusão 
é de 180 dias, a partir do 
início dos serviços. 
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NoVo ENDEREÇo
O tradicional restaurante La Massas, está 
de endereço novo e recebe hoje, amigos, 
convidados, influencers e imprensa para 

conferir os detalhes que foram preparados 
com amor e carinho nessa nova etapa e 

agora o restaurante está localizado na Rua 
professora Zenaide Roriz, número 1305 (em 

frente ao Parque Ipiranga) em Anápolis.

o BoTicÁRio
Siglas populares no segmento da 

perfumaria, os EDC, EDT e EDP sempre 
geram aquela dúvida na hora de comprar 

uma fragrância. Essa definição de 
nomenclatura se deve à alguns elementos 

que muitas vezes passam despercebidos, 
mas fazem toda diferença na hora de 

escolhermos o nosso perfume. A forma 
mais conhecida de diferenciarmos os 

perfumes é através das suas diferentes 
concentrações de essência, contudo não 

devemos esquecer que a raridade dos seus 
ingredientes também fazem diferença, 

além dos processos mais exclusivos 
que são utilizados na sua formulação 

(enfleurage de Lily, do Boticário, é um 
desses processos) e suas embalagens mais 

elaboradas, com processos mais complexos 
e com uma entrega visual diferenciada.

HiiT DaNcE
Goiânia recebe neste sábado, dia 21, a ação 

esportiva Play For Good. A atração, que 
acontece no Passeio das Águas Shopping 

e é aberta ao público, tem o objetivo de 
incentivar a prática de exercícios e realizará 

aulas de Hiit Dance. Para participar os 
interessados deve levar um quilo de 

alimento não perecível que serão doados 
a Vila São José Bento Cottolengo. 

O badalado educador físico, Bruno 
Steigerwald estará presente no evento.    

MUsical
O Flamboyant Shopping Center traz um 
programa para toda a família, dia 22 de 
setembro. O musical “Sítio do Picapau 

Amarelo”, de Luiz Roberto Pinheiro, uma 
livre adaptação da obra de Monteiro 

Lobato, será apresentado a partir das 17h. 
O musical é composto por vários efeitos 

cenográficos, 90 peças de figurino e atores 
talentosos. As cinco canções apresentadas 

são originais e foram compostas 
especialmente para a montagem pelo 

musicista Can Kanbay. Os ingressos 
para o musical, estão disponíveis 

para compra no Piso 1 do Flamboyant 
Shopping, em frente loja C&A.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

VFNO - A equipe de marketing do Shopping Flamboyant, que participou do Vogue Fashion Night Out na última semana em Goiânia.

Plastic Day - A cirurgiã plástica Thais Padrão e a 
nutricionista Nicolle Seronni recebem no dia 21 de 
setembro, sábado, clientes para o Healthy Plastic Day, no 
SPA Deia e Renata, das 8h até o meio dia.
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LIVRO - Após lançamento de seu livro “Mulherão da P*rra” 
na Bienal do Rio de Janeiro, a empresária, influencer e agora 
escritora Karine Carrijo, realizou uma sessão de autógrafos na 
Livraria Saraiva e recebeu o Colunista Flávio Ximenes.
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CISBEI - Os psicólogos Danilo Suassuna e Karla 
Cerávolo promovem a 4ª Edição da CISBEI que 
acontecerá dia 21-9, no Oliveira´s Place.
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Pessoa com deficiência 
terá ajuda para tirar CNH

Durante a abertura da 
Semana Nacional 
de Trânsito, nesta 

quarta-feira, dia 18, o go-
vernador Ronaldo Caia-
do anunciou a criação do 
programa “De mãos da-
das”, que objetiva facilitar 
o acesso da pessoa com 
deficiência (PCD) à obten-
ção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e à 
aquisição de veículos ze-
ro-quilômetro com isen-
ção de impostos.

O atendimento espe-
cializado será oferecido 
pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito e deve 
ser iniciado ainda neste 
mês. A medida gerará eco-
nomia de R$ 7 milhões ao 
bolso dos cidadãos.

Cinco entidades repre-
sentativas contam com a 
filiação de 18.420 pessoas 
com deficiência em Goiás. 
Dessas, cerca de 7 mil pos-
suem algum tipo de bene-
fício fiscal para aquisição 
de veículos. De acordo com 
o presidente do Detran-
-GO, Marcos Roberto Silva 
a meta é facilitar o aces-
so ao benefício e ampliar 
o número de atendidos. 
“Muitas pessoas desistem 
do direito por pensar que 
é muito burocrático ou 

acabam gastando desne-
cessariamente com des-
pachante. Vamos mudar 
isso”, pontuou.

Atualmente, para obter 
a CNH especial e a isenção 
de impostos, o interessado 
tem que percorrer um lon-
go caminho que se inicia 
do Detran-GO, passa pela 
Receita Federal e Secreta-
ria da Economia. A propos-
ta é que todos os trâmites 
do processo sejam resolvi-
dos em um só local, que 
oferecerá a consultoria 
necessária à PCD.

Por meio de convênios 
com a Associação de Aci-
dentados e Associação de 
Deficientes Físicos, serão 
disponibilizados cola-
boradores no Padrão de 
atendimento do Detran-
-GO exclusivamente para 
atender esse público.

O governador Ronaldo 
Caiado enfatizou que o 
Detran-GO vem cumprin-
do seu papel de humani-
zar e simplificar o aten-
dimento para que todos 
possam ter acesso a seus 
direitos. “Gosto de desta-
car também a quantidade 
de recursos que o Detran 
está deixando no bolso 
do cidadão”, ressaltou o 
governador ao relembrar 

a desoneração de serviços 
como o emplacamento, de-
sobrigatoriedade da vistoria 
em casos como a segunda 
via do Certificado de Regis-
tro de Veículos e redução da 
taxa de vistoria veicular.

Seguindo a diretriz do 
Governo do Estado, no 
sentido de desburocratizar 
os atendimentos, o De-
tran-GO deixará de exigir 
o segundo laudo médico 
da pessoa com deficiência 
que abre processo de ha-
bilitação ou renovação. Só 
essa desobrigação propi-
ciará uma economia de R$ 
300 ao candidato.

Com a assessoria do 
programa “De mãos da-
das”, a PCD não precisará 
contratar despachante 
para montar o processo de 

isenção de IPI, IOF, ICMS e 
IPVA na aquisição do veí-
culo novo, o que lhe pou-
pará mais R$ 700. “Por ano, 
economizaremos cerca de 
R$ 7 milhões para os bol-
sos dos goianos”, exempli-
fica Marcos Roberto.

Só têm o direito aos be-
nefícios, os cidadãos que 
se enquadrarem nas condi-
ções previstas na Instrução 
Normativa nº 1.769/2017 
da Receita Federal. São 
abrangidos casos de defi-
ciências físicas, psicológi-
cas, auditivas e visuais.

Semana Nacional 
de Trânsito

Durante o evento de 
abertura da Semana Na-
cional de Trânsito, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
fez a entrega simbólica 
do certificado de conclu-
são de curso a 75 novos 
examinadores e a 84 
colaboradores que pas-
saram por atualização. A 
ação faz parte do projeto 
de valorização do servi-
dor, que após 14 anos, 
volta a assumir as ban-
cas de provas práticas 
e teóricas para os pro-
cessos de obtenção, re-
novação e mudança de 
categoria de CNHs.

A Semana Nacional de 
Trânsito e Mobilidade, de 
18 a 25 de setembro, é 
composta por uma série 
de ações e campanhas 
publicitárias que buscam 
conscientizar a população 
da importância do respei-

to às leis de trânsito para 
prevenção de acidentes. 
Nesses dias, serão inten-
sificadas as atividades 
educativas, como blitzen, 
passeios ciclísticos e expo-
sição de veículos antigos, 
e fortalecidas as parcerias 
voltadas à construção de 
um trânsito mais seguro.

Nesta quarta-feira, a 
programação contou com 
exposição de veículos an-
tigos, no pátio do Detran-
-GO; apresentação teatral, 
no auditório; blitz edu-
cativa em Aparecida de 
Goiânia e ações em fren-
te a escolas. As atividades 
convergem para o tema 
estabelecido pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran): “No trânsito, o 
sentido é a vida”..

Programa “De mãos dadas” 
também vai ajudar na aquisição 
de veículos zero-quilômetro 
com isenção de impostos
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Após decisão judicial, funcionários dos 
Correios decidem suspender a greve
Após o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) decidir 
que 70% dos empregados 
dos Correios mantivessem 
as atividades da empresa, 
os funcionários suspende-
ram a paralisação. Com a 
decisão dos empregados, 
os Correios vão manter as 
cláusulas do Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2018/2019 
até o dia 2 de outubro, data 

do julgamento do dissídio 
pelo tribunal.

De acordo com a Fe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas 
de Correios e Telégrafos 
e Similares (Fentect), os 
trabalhadores reivindicam 
reajuste salarial com repo-
sição da inflação (3,25%) 
e não querem cortes de 
direitos conquistados. Os 

empregados também são 
contra a eventual privati-
zaçãodos Correios. O ór-
gão estava desde o dia 10 
de setembro com serviços 
parcialmente paralisados.

Em nota, os Correios 
afirmaram que, ao longo 
dos dois meses de nego-
ciação, buscaram construir 
uma proposta de acordo 
coletivo dentro das condi-

ções financeiras suporta-
das pelo caixa da empresa. 
Para os Correios, as fede-
rações reivindicam vanta-
gens impossíveis de serem 
concedidas no atual mo-
mento. Ainda na nota, os 
Correios afirmam que, por 
meio do julgamento do 
dissídio, esperam chegar 
a um entendimento razoá-
vel sobre o acordo coletivo.
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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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Vôlei de praia 

Brasil estreia com vitória no Pré-
Olímpico de Vôlei de Praia, na China

o Brasil estreou 
no torrneio Pré-
-Olímpico de Vôlei 

de Praia, na cidade de 
Haiyang, na China, e asse-
gurou presença na próxi-
ma fase, tanto na disputa 
feminina, quanto na mas-
culina. O torneio reúne ao 
todo 16 duplas, e apenas 
duas delas, em cada gê-
nero, vão garantir pre-
sença na Olimpíada de 
Tóquio no ano que vem.

Na disputa feminina, a 
brasiliense Ângela Lavalle 
e a cearense Carolina Hor-
ta venceram por 2 sets a 1 
(parciais de 21/16, 18/21 
e 15/7) o primeiro jogo da 
chave, contra as japonesas 

Ishii e Murakami. Mas, na 
partida seguinte, a dupla 
brasileira perdeu para a 
dupla italiana Menegatti 
e Orsi-Toth, por 2 sets a 0 
(parciais 19/21 e 16/21). 
Com o resultado, Ângela e 
Carol ficaram em segun-
do lugar no grupo B. Na 
próxima fase, as brasilei-
ras integram o grupo G, 
onde estão Liliana e Elsa, 
da Espanha, e a dupla It-
tlinger e Laboureur, da 
Alemanha. Todas as du-
plas jogarão entre si e as 
duas mais bem colocadas 
seguem no torneio.

Já do lado masculino, o 
capixaba Andre Stein e o 
paraibano George Souto 

estrearam com derrota 
frente aos italianos Nico-
lai e Lupo: os adversários 
fizeram 2 sets a 0, par-
ciais de 17/21 e 15/21. 
A recuperação brasileira 

não demorou: no embate 
seguinte, André e George 
superaram com tranqui-
lidade os chineses Peng 
Gao e Yang Li, por 2 sets a 
0 (parciais 21/16 e 21/18). 

Na próxima fase, André e 
George jogam pelo gru-
po G, onde estão tam-
bém os russos Semenov 
e Leshukov, e os autría-
cos Rob Seidl e Waller. 

Assim como na disputa 
feminina, apenas os dois 
melhores avançam à 
fase seguinte.

E tem mais jogo logo 
mais: às 22h, a dupla An-
dré e George encara os 
austríacos Rob Seidl e 
Walker, no primeiro con-
fronto da segunda fase. 
Em seguida, já no iní-
cio da madrugada desta 
quinta-feira (19), os bra-
sileiros enfrentam os rus-
sos Semenov e Leshukov.

Do lado feminino, a 
disputa da segunda fase 
do torneio terá iníco às 
2h (horário de Brasília) 
desta quinta-feira (19): 
Angela e Carol encaram 
as espanholas Liliana e 
Elsa. O segundo embate 
do grupo G será às 4h50: 
a dupla brasileira en-
frenta as alemães Ittlin-
ger e Laboureur.

Duplas feminina e masculina se 
classificam para a segunda fase

Di
vu

lg
aç

ão
/C

BV


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

