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Governo Caiado chega ao 
nono mês com marca da 
intransigência com a corrupção
O governo de Ronaldo Caiado está completando os seus primeiros nove 
meses e, em que pesem as dificuldades vividas nesse período, para 
acertar a área fiscal, tendo como principal fator o comprometimento 
de praticamente toda a arrecadação, chama atenção especialmente em 
um ponto, que é a sua intransigência com atos de corrupção. Nos três 
casos de irregularidades envolvendo dinheiro público – Codego, De-
tran e Goiás Parcerias – o governo foi implacável nas providências 
tomadas, tão logo os atos vieram a público, diferentemente do que 
ocorria em governos de outros tempos em Goiás, que dificilmente 
afastava os suspeitos antes da conclusão das investigações, pela po-
lícia, mesmo diante de casos em que já não havia mais dúvidas da 
veracidade dos fatos. Em dos casos houve até prisões dos acusados 
e em outro, um dos envolvidos era o dirigente do partido do gover-
nador numa das mais importantes cidades do Estado.
Pela velocidade com que o governo agiu no afastamento dos suspeitos 
nesses três casos, afastando-os dos cargos já de início de conversa, é 
possível deduzir com base no limiar de sua sensibilidade em relação 
a assuntos envolvendo esse tema. Ao agir assim, o governo deixa cla-
ro tanto para a sociedade em geral, quanto para aqueles que possam 
eventualmente pretender de levar alguma vantagem pessoal algum 
dia, envolvendo o uso de recursos públicos. Em outros exemplos, o dia a 
dia de outras administrações de entes públicos, a população até costu-
ma compreender as dificuldades em conseguir realizar obras vultosas, 
em decorrência da indisponibilidade financeira, mas não têm a mesma 
tolerância com a ocorrência de atos de improbidade.
Diante da grande quantidade de escândalos de corrupção no cotidiano 
do noticiário, com grande número de pessoas presas e condenadas a 
passar anos na cadeia, dificilmente têm acontecido fatos com o mesmo 
potencial capaz de provocar desgastes na imagem dos governos e de 
governantes. Mas pelo menos na esfera pública estadual e a prevalecer 
à mesma intolerância em relação a atos de improbidade, dificilmente 
a população assistirá a ocorrência de fatos dessa natureza, sem que o 
poder público deixe de agir no sentido de afastar os suspeitos.
E há que se fazer uma ressalva: ser investigado diante da ocorrência de 
notícia crime não significa ser culpado e que os suspeitos já devam ser 
condenados, antes do julgamento dos atos que deram origem à inves-
tigação, antes que sejam vencidas as etapas do processo investigação 
e seja dado o direito ao investigado de se defender. Muito embora em 
determinados casos, o ato já é condenável por si só, independente-
mente de investigações mais demoradas. Tomemos como exemplo 
o caso em que um ocupante de cargo público faça contrato para a 
contratação de serviços de profissionais liberais, em somas vultosas 
e sem licitação pública, já é motivo para forte suspeição e já autoriza 
a dedução de que realmente houve a prática do ato ilícito.  

Na ExpEctativa
Dificilmente os prefeitos que foram 
expulsos do MDB, como punição por 
terem apoiado a candidatura do demo-
crata Ronaldo Caiado ao governo, em 
2018, decidirão em qual partido se filiar, 
antes da eleição do novo Diretório Na-
cional, no dia 16 de outubro. É que, de-
pendendo de quem for eleito ou eleita 
presidente, pode haver a reconciliação 
e a refiliação de todos eles, no partido.

opção pElo ptB
Mas na hipótese do grupo vir a optar 
por novo partido para se filiar, a sigla 
mais cotada continua sendo o PTB, que 
agora ficou sem comando no Estado, 
visto que o seu atual presidente, o ex-
-deputado federal Jovair Arantes, tem 
dado sinais de que está realmente de-
cidido a se filiar no MDB de Iris Rezende.

cassimiRo cotado
O vice-prefeitode Hidrolândia, Cassimirro 
Neto, está cotado para assumir a Supe-
rintendência Regional de Administração 
do Ministério da Economia em Goiás e 
Tocantins. Também funcionário de carrei-
ra da Receita Federal (analista tributário), 
Cassimiro  Neto foi sondado por parte da 
bancada goiana na Câmara, para assumir 
o órgão. Presidente do Democrata em 
Hidrolândia, Cassimiro, no entanto, deve 
recusar o convite para continuar dedican-
do o seu foco às atividades que vem de-
senvolvendo no município, no qual deve 
disputar eleição de prefeito, em 2020.

lissauER podE sER 
REElEito pREsidENtE da 
assEmBlEia Em ElEição 
aNtEcipada  

Embalada pela preocupação com o cres-
cimento da base do governo Caiado e o 
esvaziamento bancada de oposição na 
Assembleia Legislativa, a eleição da mesa 
diretoria da Casa, para o biênio fevereiro 

de 2021 a janeiro de 2023, pode ser an-
tecipada para esse fim de ano. Conforme 
explicou à coluna uma destacada fonte do 
Poder, se tudo correr bem a eleição deve 
ocorrer até o fim desse ano. Assunto vem 
sendo discutido discretamente na Casa. 
“A antecipação da eleição já vem sendo 
objeto de conversas, mas em relação ao 
momento mais adequado para isso, só o 
deputado Lissauer Vieira saberá decidir, 
mas deve acontecer ainda nesse ano”, ex-
plicou.  E diferentemente de sua primeira 
eleição em fevereiro desse ano, quando se 
elegeu numa aliança entre deputados da 
situação e oposição, dessa feita, Lissauer 
não demonstra o mesmo ânimo, ao con-
trário, trabalha para que a sua postulação 
seja apoiada também pelo governador 
Ronaldo Caiado, se possível, numa chapa 
de consenso.  A antecipação da eleição da 
nova mesa diretora da Assembleia visa, 
sobretudo, o fortalecimento da possibi-
lidade de reeleição do atual presidente 
do Poder, deputado Lissauer. Há entre 
apoiadores dessa articulação o entendi-
mento de que com o crescimento rápido 
da bancada da situação no Legislativo, 
como vem ocorrendo, quanto mais 
tempo passar, maior será o risco de in-
sucesso do projeto, porque não se pode 
garantir que não surgirá candidatura 
entre os apoiadores do governo Caiado. 
Mas por enquanto, pelo menos boa par-
te dos deputados que estão apoiando o 
governo Caiado tem mantido a posição 
pró-reeleição de Lissauer. Mas não se 
pode garantir que as posições se man-
tenham com o passar do tempo.

tRuNfo
Outro fator levado em conta, na discus-
são da antecipação da eleição da mesa 
diretora da Assembleia para esse ano é 
o fato de que, agora, ainda resta ao de-
putado Lissauer mais de um ano como 
presidente de presidente do Legislativo, 
o que de certa forma, pode funcionar 
como uma espécie de “trunfo”, na hora 
que sentar em torno de uma mesa, para 
pedir o apoio do governador Ronaldo 
Caiado à sua candidatura.

coNtRiBuição
Lembram alguns estrategistas do projeto 
de reeleição do presidente Lissauer Vieira 
que já de uns tempos para cá, o parla-
mentar vem procurando contribuir com 
o governador Ronaldo Caiado, no sentido 

de ajudá-lo a aumentar a sua bancada de 
apoio na Casa. Há poucos dias, chegou a 
acompanhar alguns deputados da oposi-
ção, que passaram a compor a bancada de 
apoio ao democrata naquele Poder.   

impossívEl pREvER
O que não dá para prever é se a partir do 
momento que fixar a data da eleição da 
nova mesa diretora da Assembleia, tendo 
o deputado Lissauer como candidato à re-
eleição, se não surgirá algum interessado 
em colocar seu nome à disposição, como 
é o caso do deputado Álvaro Guimarães 
(DEM), que desistiu de disputar às véspe-
ras da eleição, quando viu que não tinha 
apoio suficiente para derrotar a candida-
tura de Lissauer Vieira. Ninguém garante 
que Álvaro não esteja disposto a levar seu 
nome em frente agora.

ao lado dE caiado E iRis, 
moRo Elogia REdução 
da violêNcia Em goiás

Em sua quarta visita a Goiás desde que foi 
empossado no cargo, o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou 
ontem em Goiânia o trabalho de combate 
à violência no Estado, cujos índices vêm 
baixando significativamente. “Temos vis-
to o empenho do empenho do Governo 
do Estado, em combater a criminalidade, 
alcançando, em período curto, excelentes 
resultados positivos”, enalteceu o ministro 
Moro,ao discursar ao lado do governa-
dor Ronaldo Caiado. Acompanhado de 
Caiado, o ministro visitou o prefeito Iris 
Rezende, no Paço Municipal, no início da 
sua programação na capital, onde fizeram 
um desejum, para resistirem à correria da 
agenda, até chegar a hora do almoço. 
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Vanderlan x íris?

Apesar de estar totalmente comprometido 
com o trabalho no Senado, Vanderlan Cardo-
so (PP) já teve acesso a pesquisas qualitativas, 
que colocam o seu nome como forte adver-
sário de Íris Rezende (MDB) em Goiânia. A 
exemplo do que aconteceu há quatro anos, 
Vanderlan precisa ser convencido. A idade, a 
experiência administrativa em Senador Cane-
do e o recall de duas eleições ao Governo de 
Goiás e a última para a Prefeitura de Goiânia 
ajudam o seu nome. O voto arrependido ain-
da é registrado, mas com força menor, depois 
da série de obras lançadas por Íris em Goiânia. 
O PP não tem vereador em Goiânia, mas pode 
ganhar na janela partidária do ano que vem. 
Tem Sandes Jr sonhando com o recomeço. E 
um novo pe3rfil de nova política, incorporado 
pelo próprio Vanderlan e pelo presidente da 
sigla, Alexandre Baldy, que monitora todo o 
processo. 

o trio
Governador Ronaldo Caiado e prefeito Íris Re-
zende receberam o ministro Sérgio Moro, que 
apresentou números positivos da presença de 

100 homens da Força Nacional, puxando para 
baixo os índices de criminalidade. É óbvio que 
a união de forças é positiva, em qualquer área 
de atendimento à população. Na segurança, é 
fundamental. Goiânia foi a única capital esco-
lhida para o piloto do programa, que deve ser 
levado a todo o país. 

Queimada menor 
Outro exemplo positivo foi a ação da PF em 
relação às queimadas. Tudo de ruim foi en-
contrado, de garimpo ilegal e extração de 
madeira sem autorização. Mais de 60 pessoas 
presas, com reflexo na redução no número de 
queimadas. Mais uma ação positiva. 

mas...
Nenhuma ONG foi flagrada tocando fogo na 
floresta, para complicar a imagem do governo 
ou do país. 

recado
Goiás é o único lugar do Brasil que faz CPI para 
investigar incentivo fiscal. E isso atrapalha 
ambiente de negócio. A opinião é do professor 
e ex-deputado Valdivino de Oliveira. 

outra Questão
A questão ambiental é, sobretudo, uma exi-
gência do capitalismo. Sem proteger o meio 
ambiente, os negócios são prejudicados em 
mercados internacionais. Assina Reinaldo 
Azevedo. 

outras metas 
No Dia Mundial Sem Carro, Paris proibiu a cir-
culação de carros e motos por sete horas pelo 
quinto ano seguido. A ideia é estimular o uso 

de transportes coletivos e alternativos, com 
uma visão de futuro, para tentar eliminar me-
tade da frota existente atualmente. 

aQui também
Goiânia não teve proibição, mas atividades 
alusivas no Parque Areião. A Praça Cívica já 
vem isolando o seu anel interno para práticas 
esportivas aos domingos. 

tradição
Cidades como São Paulo, Rio e João Pessoa 
promovem proibição em certos dias e horá-
rios, também para estimular a prática espor-
tiva. Com sucesso. 

rede ahpaceg

Com 16 anos de trabalho feito, a Ahpaceg, 
que reúne, inicialmente, hospitais para a área 
de serviços em saúde dá um novo passado, 
agregando clínicas, laboratórios e outros es-
tabelecimentos do setor. Está criada a Rede 
Ahpaceg, que pretende fortalecer ainda mais 
o grupo, que está presente em Goiânia, Apa-
recida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Cata-
lão. Integra ainda a Acieg e o Codese.

campo high tech 
Cooperativa de crédito mais antiga do país, a 
Sicredi casa a tradição da produção rural com 

a tecnologia, apoiando duas startups voltadas 
para este setor. Uma voltada para o trabalho 
na web para o agricultor familiar. A outra des-
tinada a parâmetros para o controle da soja, 
que auxiliar na tomada de decisões. 

em tempo 
A Sicredi está completando 30 anos de atividade 
na região central do país. Tem 116 no Brasil. 

sem choro
Prefeituras goianas vão ter que assumir o 
custo pela iluminação pública nos trechos 
urbanos de rodovias estaduais. Aparecida de 
Goiânia vai puxar a fila. 

marconi em goiânia 
Na virada do mês, Marconi Perillo deve voltar 
à cena com depoimento à CPI que investiga 
a Enel. A data está sendo acertada, provavel-
mente 11 de outubro. 

cpi do expurgo
Eleita como “Moro de Saias”, a senadora Selma 
Arruda trocou o PSL pelo Podemos. Tudo por 
uma pressão de 01, que exigiu a sua retirada da 
assinatura no pedido da chamada CPI da Lava 
Toga. A assinatura ficou. A senadora saiu. 

por Quê?
O Vila Nova pode ganhar o jogo de hoje.

marcelohel@gmail.com

“Aprendi com as primaveras 
a deixar-me cortar e a 
voltar sempre inteira”. 

(Cecília Meirelles)

em goiânia

Moro destaca resultados positivos 
de Goiás no combate à criminalidade
“temos visto esse 

empenho do Go-
verno do Estado 

em combater a criminali-
dade, alcançando, em um 
período curto, excelentes 
resultados.” Os resultados 
positivos do governo esta-
dual na segurança públi-
ca foram enaltecidos pelo 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sérgio Moro, 
logo após a sua chegada 
a Goiânia, na manhã desta 
segunda-feira (23/9). “Isso 
nos faz acreditar na parce-
ria, necessária para vencer a 
criminalidade: a verdadeira 
união entre os governos fe-
deral, estadual e municipal.”

Igualmente, na conver-
sa com os jornalistas, logo 
após a recepção ao minis-
tro, o governador Ronaldo 
Caiado analisou que este 
reconhecimento do go-
verno federal é resultado 
dos avanços conquistados 
com a independência e a 
integração das forças po-
liciais goianas. “Quero di-
zer que avançamos muito 
e nosso combate tem sido 
efetivo, para mostrar que 
existe Estado e que Goiás 
não vai se ajoelhar à ban-
didagem nem à corrup-
ção”, assegurou Caiado.

A coletiva foi realizada 
no Paço Municipal, com a 

presença do secretário de 
Segurança Pública, Rodney 
Miranda, e do prefeito Iris 
Rezende. O ministro veio a 
Goiânia para a primeira visi-
ta técnica às forças de segu-
rança envolvidas no projeto 
“Em Frente, Brasil”.

O “Em Frente, Brasil” tem 
como objetivo reduzir os 
índices de crimes violentos 
em cinco cidades brasileiras. 
“Este é um projeto piloto, 
por meio do qual queremos 
aprender com nossos acer-
tos e erros. A idéia principal 
desta iniciativa é a integra-
ção”, afirmou Sérgio Moro.

Após a etapa de re-
pressão, o projeto prevê 

ações multidisciplinares e 
transversais nas áreas de 
educação, esporte, lazer, ci-
dadania, cultura e empre-
endedorismo. Isso será fei-
to a partir de diagnósticos 
locais que identifiquem os 
fatores socioeconômicos 
que tenham correlação 
com a incidência criminal. 
“O propósito desta visi-
ta, que é apenas uma de 
muitas que ocorrerão no 
futuro, é acompanhar mais 
de perto e demonstrar que 
estamos aqui, envolvidos 
nesse projeto pessoalmen-
te”, assegurou o ministro.

O fato de ser a única 
capital contemplada é, se-

gundo Caiado, demonstra-
ção de que o trabalho em 
Goiás está reverberando 
e se tornando referência 
nacional. O governador 
aproveitou para lembrar a 
evolução nestes nove me-
ses de gestão.

“Desde que iniciei a cam-
panha para chegar ao go-
verno do Estado, dois pon-
tos sempre foram os que 
tinham a maior demanda 
em todas as pesquisas no 
Estado de Goiás: saúde e se-
gurança pública. O quadro 
deste último era algo ini-
maginável. Mas avançamos 
muito”, disse o governador, 
que pontuou que ainda se 

depara com vários desafios, 
como a ausência de dele-
gados em 140 municípios 
goianos. “Sei das limitações 
que tenho como governa-
dor do Estado, mas tenho 
tido total apoio por parte do 
presidente Jair Bolsonaro e 
do ministro Sérgio Moro.”

O prefeito Iris Rezende 
revelou ter recebido a es-
colha de Goiânia com pro-
funda emoção. “Moro deu 
exemplo enquanto juiz e 
não será diferente como 
ministro”, enfatizou o prefei-
to, que definiu como maior 
marca do projeto a preocu-
pação com o dia de amanhã 
e a inclusão das prefeituras.
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Aparecida de Goiânia sediará primeiro 
Workshop Aeronáutico do Centro Oeste

durante os dias 26 e 
27 do mês de no-
vembro Aparecida 

de Goiânia receberá o 1º 
Workshop Aeronáutico 

do Centro Oeste, que será 
realizado no All Park Polo 
Empresarial. O evento, que 
é promovido pelo Grupo 
Painel Logístico, contém 
em seu cronograma a 
apresentação de palestras 
sobre as principais ten-
dências relacionadas ao 
segmento.

Na programação do 
evento também está pre-
vista a exposição de pro-
dutos e serviços, além da 
apresentação de dados so-
bre o mercado aeronáutico 
no país, o encontro tam-

bém marcará o início das 
obras do Aeroporto Execu-
tivo no município.

Estão confirmadas as 
presenças de empresários, 
investidores, pilotos, e re-
presentantes da Embraer, 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), da 
Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero) e de diver-
sas companhias aéreas. 
O que possibilitará aos 
participantes, durante o 
workshop, a troca de ex-
periências sobre as princi-

pais tendências e desafios 
do mercado aeronáutico. 
Também serão abordados 
temas relacionados a lo-
gística, tecnologias, auto-
mação, transporte e manu-
tenção de aeronaves.

Exposição
Os participantes do 1º 

Workshop Aeronáutico do 
Centro Oeste terão a opor-
tunidade de conhecer de 
perto algumas aeronaves 
que estarão expostas du-
rante os dois dias de even-
to. Entre os principais atra-

tivos estarão: helicópteros, 
drones, aeromodelismo, 
veículos premium, solu-
ções para o agronegócio, 
logística e um show aéreo.

Negócios
Aparecida de Goiânia 

foi escolhida para rece-
ber o 1º Workshop Aero-
náutico do Centro Oeste 
por conta da sua vocação 
para o segmento de logís-
tica. Nos últimos anos, o 
município tem investido 
recursos na ampliação e 
seus polos empresariais e 

industriais, além da cons-
trução de um polo voltado 
para empresas do ramo de 
logística.

Outro fator considerado 
como preponderante para 
a escolha da cidade pelos 
organizadores do evento 
está relacionado às obras 
do Aeroporto Executivo. 
Infraestrutura esta que 
será o principal atrativo de 
investidores e empresários 
do segmento, que já ava-
liam a cidade como um lo-
cal profícuo aos negócios 
do setor aeronáutico.

Evento será 
realizado nos 
dias 26 e 27 de 
novembro no 
All Park Polo 
Empresarial
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saúde

Goiânia recebe novas doses da vacina contra sarampo
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia (SMS) 
iniciou, nesta segunda-
-feira (23/9) a a distribui-
ção de 4.900 doses da va-
cina tríplice viral que irão 
reabastecer o estoque e 
reforçar a imunização con-
tra o sarampo na Capital. 
As vacinas  já estarão dis-
poníveis nos 68 postos de 
vacinação disponibilizados 
pela Prefeitura de Goiânia 
nesta terça-feira,24. 

‘’As novas doses são par a 
vacinação de rotina na rede 
municipal de saúde, confor-
me as indicações do Calen-
dário Nacional de Vacina-
ção. Nosso objetivo é buscar 
a população não vacinada 

para a devida atualização’’, 
explica a superintendente 
de Vigilância em Saúde, Flú-
via Amorim. De acordo com 
o Ministério da Saúde, as 
vacinas agora são recomen-
dadas para crianças a partir 
dos 6 meses de vida, que 
deverão repetir a dose com 
12 meses e posteriormente 
aos 15 meses de vida. É im-
portante ressaltar que são 
consideradas vacinadas e 
protegidas as pessoas de 1 
a 29 anos que têm  2 doses 
de vacina tríplice/ou tetra 
viral registradas no cartão 
e pessoas  de 30 a 49 anos 
com 1 dose de tríplice viral. 

As pessoas de 1 a 49 
anos que não tem as doses 

contra a doença  registra-
das no cartão ou não re-
cordam se receberam a va-
cina podem procurar uma 
unidade de saúde para 
verificar  a situação. Caso  
não haja registros no sis-
tema o paciente receberá  
uma nova dose.

Para facilitar o acesso 
da população às salas de 
vacina distribuídas em 
diferentes regiões da ci-
dade, A SMS disponibili-
zou  a lista de cada uma 
delas com endereço, ho-
rário de funcionamento 
e telefone, que pode ser 
acessada no site da Pre-
feitura e da Secretaria 
Municipal de Saúde.
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MosTRa KZUlo
A Mostra Kzulo 2019 já começou. No dia 13 de 
setembro, o evento foi aberto ao público, que 

conheceu todos os ambientes desta que já é 
a maior mostra de arquitetura, paisagismo e 

design de interiores do interior goiano.  Neste 
ano, a cultura árabe no município de Anápolis 

é o tema principal da proposta, em um passeio 
histórico pela trajetória de povos que ajudaram 

a construir a cidade. A Kzulo deste ano é 
realizada no casarão que pertenceu ao casal 

Fued Homsi e Mouna Zac Zac, localizada na rua 
7 de setembro, 756, região central de Anápolis.

ViTRiNE Do 
coNHEciMENTo

O projeto Vitrine do Conhecimento abordará 
no dia 25 de setembro, o tema “Como o 

cérebro constrói a realidade”, que será 
debatido por dois grandes experts no 

assunto, o médico neurologista Dr. Fabiano 
Moulin e o doutor em ciências (Ph.D) em 

Psiquiatria e Psicologia Médica, Prof. Pedro 
Calabrez. Mais informações sobre acesso a 
palestra e ingressos no site do Flamboyant 

Shopping Center (www.flamboyant.com.br).

casEi 2019
O Salão de Negócios ’’CASEI 2019!’’ presenteará 
um casal com um casamento completo, desde 

a cerimônia até a recepção. O casal sorteado 
ganhará um casamento completo para 100 

convidados, contendo o local, decoração, som 
e iluminação, buffet, mesa de bolo e doces, 

vestido da noiva, roupa do noivo, foto e 
filmagem, além de outros serviços necessários 

para o bom andamento do evento. Os casais 
interessados devem entrar em contato e 

enviar os seus vídeos de inscrição, que devem 
ser feitos durante o evento, para o site www.

jorgeneris.com./casei .

PaRa aNiMaR
A DJ mineira Larissa Lahw conquistou o Brasil 

e o mundo com músicas eletrônicas. Agora, 
neste mês de setembro, ela lança a música 
“Open Your Eyes”, que é uma parceria com 

a cantora e compositora Gabi Andrade. A 
música, que também tem clipe, tem como 

tema os pequenos milagres que acontecem 
em nossas vidas todos os dias e que muitas 
vezes não valorizamos. Com batida alegre, 

a faixa vem ao encontro com o Setembro 
Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. 

Larissa acumulou vários títulos e premiações 
ao longo dos anos em sua carreira: “Destaque 

DJ Nacional”, “Destaque DJ Nacional EDM” 
e “Revelação DJ nacional” pela DJ Sound 

Awards, a maior premiação de música 
eletrônica da América Latina. 

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Las Vegas - Retorna ao Brasil depois de uma viagem a Las Vegas, a empresária e digital influencer, 
Ana Laura Clemente e o jornalista e empresário, Leandrin Motta. Na ocasião visitaram a cidade 
americana juntamente com sua equipe para uma pré-festa do Camarote Ana Laura Clemente.

Visita - O empresário Marcelo Abrão recebeu em 
seu Restaurante Árabe, a visita do Youtuber 
Whindersson Nunes, que esteve na cidade 
apresentando seu espetáculo no Goiânia Arena

2 3

4

Aniversário - A jornalista Danielle Costa comemorou 
seu aniversário no Restaurante Assoluto e ao lado 
dos filhos Pedro Costa e João Paulo Costa.
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Exposição - A empresária Eliane Saud foi recebida pela 
marchand Delva Dias Camillo na Exposição Retrato de 
Mulher, realizada durante coquetel na Central de Decorados 
da Brasal Incorporações, no Setor Marista.
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amazônia 

Operação Verde Brasil: multas na 
Amazônia somam R$ 36 milhões

a Operação Verde 
Brasil contabilizou, 
no primeiro mês de 

operações, 112 termos de 
infração aplicados, que to-
talizam R$ 36,37 milhões 
em multas, de acordo com 
balanço divulgado pelo 
Ministério da Defesa. Os 
recursos são destinados ao 
Tesouro Nacional. 

As multas foram apli-
cadas principalmente 
pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e Instituto 
Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade 
(ICMBio) por práticas ilíci-
tas como mineração e ga-
rimpo ilegal, desmatamen-

to e apreensão de madeira. 
A Operação Verde Brasil 

é a ação governamental 
voltada ao combate aos in-
cêndios e crimes ambien-
tais na Amazônia. O gover-
no federal decretou, em 23 
de agosto, a Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO) Ambien-
tal para ampliar as equipes 
em atuação na Amazônia 
para o combate ao fogo e 
investigação de ilícitos nas 
regiões afetadas.

Na última sexta-feira 

(20), a GLO foi prorrogada 
até 24 de outubro, nas áre-
as de fronteira, nas terras 
indígenas, nas unidades 
federais de conservação 
ambiental e em outras 
áreas dos estados da 
Amazônia Legal.  

De acordo com o mi-
nistro da Defesa, Fernan-
do Azevedo e Silva, a GLO 
gerou um efeito dissuasivo 
entre aqueles que come-
tem crimes na Amazônia 
legal. “Pessoal que esta-

va fazendo algum ilícito, 
some. [A presença de mili-
tares e de outros agentes] 
ajuda a prevenir ilícitos e 
incêndios”, diz. 

Ao todo, foi emprega-
do um efetivo de 8.170 
militares e integrantes 
de agências municipais, 
estaduais e federais; 143 
viaturas; 12 aeronaves; 87 
embarcações. O resultado 
é de 28 veículos apreen-
didos; 63 pessoas apreen-
didas ou detidas, além das 

112 multas. 

Queimadas 
De acordo com ba-

lanço do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia 
(Cesipam), baseado nos 
dados do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), os focos de calor 
na floresta amazônica, no 
bioma Amazônia, somaram 
30.901 focos em agosto 
deste ano. Número que 

superou os 10.421 focos 
registrados em agosto do 
ano passado. 

Em setembro, esse nú-
mero caiu para 17.095, 
abaixo dos 24.803 regis-
trados no ano passado e 
abaixo da média histórica 
de 33 mil focos. 

A Amazônia Legal é 
composta ainda pelo bio-
ma Cerrado, este mais 
suscetível a incêndios 
nessa época do ano, e 
pelo Pantanal.

Ação 
governamental 
é voltada a 
combater 
incêndios 
na Região 
Amazônica
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Premiação 

ONU premia Brasil por controle 
ao tabaco e por ações no trânsito
O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, rece-
beu nesta segunda-feira 
(23) em Nova York o Prê-
mio da Força-Tarefa Inte-
ragências da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
O reconhecimento foi para 
ações do governo brasile-
ro de combate ao tabaco 
e pela redução de mortes 
no trânsito. Nos últimos 
12 anos, o número de fu-
mantes no Brasil caiu 40%, 
passando de 15,6% em 
2006 para 9% em 2018. 
Entre 2010 e 2017, o país 
reduziu em 17,4% o núme-
ro de mortes por acidentes 
de trânsito, de 42.844 para 
35.374 óbitos. De acordo 
com o governo brasileiro, o 
prêmio da ONU é um reco-
nhecimento à contribuição 
brasileira para o alcance 

dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 
(ODSs), fixados em 2015, 
como um plano de ação 
em diferentes áreas, entre 
elas a saúde, até 2030.

“Conseguimos chegar a 
9% de pessoas que fumam 
no país graças a nossa luta 
contra o tabaco por quase 
20 anos”, afirmou Mandet-
ta. “Nós seremos o primei-

ro país livre do tabaco no 
mundo. E isso é algo que 
somente a cobertura uni-
versal em saúde e o apoio 
da sociedade pode fazer”, 
ressaltou o ministro.

Em relação ao tabaco, o 
prêmio foi destinado à Co-
missão Nacional de Imple-
mentação da Convenção-
-Quadro para Controle do 
Tabaco e seus Protocolos do 
Brasil (CONICQ), presidida 
pelo Ministério da Saúde. 
A comissão tem o objetivo 
de promover o desenvolvi-
mento, a implementação e 
a avaliação de estratégias, 
planos e programas para o 
cumprimento das obriga-
ções previstas na Conven-
ção-Quadro da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para o Controle do Tabaco.

O Brasil também foi 
premiado pelo programa 
Vida no Trânsito. Criado 
em 2010, a iniciativa tem 
como meta principal a re-
dução de 50% no número 
de óbitos por acidentes de 

trânsito até 2020. Para isso, 
o Ministério da Saúde em 
parceria com estados e mu-
nicípios desenvolve ações 
que vão desde intervenções 
na engenharia do trânsito, 
passando por fiscalização, 
campanhas educativas até 
ações de atenção às vítimas. 
O Vida no Trânsito está im-
plantado em 26 capitais e 
de outros 26 municípios, al-
cançando uma população 
de aproximadamente 50,6 
milhões de habitantes. Nas 
capitais que mais se enga-
jaram no programa, houve 
redução superior ao índi-
ce de 40%, com detaque 
para Aracaju, com redu-
ção de 55,8%; Porto Velho 
(de 52,0%); São Paulo (de 
46,7); Belo Horizonte (de 
44,7); Salvador (de 42,7%); 
e Maceió (de 41,9%).

Di
vu

lg
aç

ão



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231terça-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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FIFA the Best

Alisson é eleito o melhor goleiro do mundo

o Brasil tem o melhor 
goleiro do mundo! 
Nesta segunda-

-feira (23), Alisson faturou 
o prêmio FIFA The Best de 
melhor do planeta em sua 
posição, superando o tam-
bém brasileiro Ederson, do 
Manchester City, e Ter Ste-
gen, do Barcelona. A festa 
de gala da maior entida-
de do futebol foi realiza-
da em Milão, na Itália.

Alisson recebeu sua 
premiação das mãos da 
brasileira Marta e não 
escondeu a felicidade em 
seu discurso.

– É um grande prazer 
receber esse prêmio, que 
representa tudo o que eu 
trabalhei na minha vida 
até chegar aqui, gostaria de 

agradecer especialmente à 
minha esposa, minha filha, 
meu filho recém-nascido, 
meus pais. Estou sem pa-
lavras, obrigado Deus por 
estar aqui, recebendo esse 
prêmio das mãos de uma 
grande brasileira, a Rainha 
Marta – disse o goleiro.   

Aos 26 anos, Alisson 
também levou o prêmio 
da UEFA como melhor de 
sua posição da temporada 
europeia. O brasileiro foi o 
goleiro menos vazado do 
último Campeonato Inglês, 
com apenas 21 gols sofri-
dos. Além disso, se desta-
cou nas campanhas dos 
títulos da Liga dos Campe-
ões com o Liverpool, e da 
Copa América com a Sele-
ção Brasileira.

Atual campeão da Liga dos Campeões 
e da Copa América, brasileiro fatura 
prêmio da temporada, entregue em 
cerimônia da FIFA nesta segunda, (23)

FI
FA


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

