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n O ex-vice e ex-governador tam-
pão Zé Eliton está recebendo os 
poucos amigos que restaram, de-
pois da sua inglória passagem pelo 
poder, no escritório do advogado 
Danilo de Freitas, seu antigo sócio, 
no setor Sul. 

n O TRE-GO recusou-se a empossar 
o advogado Sérgio de Abreu Cordeiro 
Magalhães, nomeado juiz adjunto pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Como admi-
nistrador de escritório de advocacia, ele 
está impedido para o cargo. 

n Assíduo frequentador de feiras nos 
bairros, o deputado federal José Nelto 
está feliz da vida com a nomeação da 
ex-deputada Vanuza Valadares, que 
ele indicou ao governador Ronaldo 
Caiado – para a presidência da CEASA. 

n O presidente estadual do PSDB Jânio 
Darrot vai ser acionado para explicar os 
vultosos pagamentos que o partido fez 
ao advogado Ismerin Medina, um dos 
responsáveis pela defesa judicial do ex-
-governador Marconi Perillo.

n Reflexo da sua proximidade com o 
governador Ronaldo Caiado durante 
4 anos lado a lado no Senado, Lúcia 
Vânia Lúcia Vânia emplacou 2 superin-
tendentes e 5 gerentes na Secretaria 
Estadual de Cidadania.

n Há deputados irresponsavelmente 
agindo, na Assembleia, para distorcer o 
projeto da CNH social e enfiar no texto 
a obrigação de cursos em autoescolas, 
que seriam diretamente remuneradas 
pelo Detran para isso. 

n O Ministério Público está proces-
sando o ex-governador Marconi Pe-
rillo e a empresa de venda de móveis 
e eletrodomésticos Novo Mundo, a 
maior de Goiás, por irregularidades 
fiscais no valor atualizado de R$ 161 
milhões.

n O turno noturno de trabalho anuncia-
do pomposamente pelo presidente da 
Assembleia Lissauer Vieira não passou 
de uma encenação, provavelmente para 
justificar o excesso de funcionários co-
missionados do Poder.

n O deputado federal José Nelto des-
cobriu que grande parte dos investi-
mentos que a Enel alega ter feito em 
Goiás é fictícia e não passa da apro-
priação de despesas pagas pelos pró-
prios por proprietários rurais.

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

O governador Ronaldo Caiado somou pontos ao seu governo e à sua imagem ao agir 
com rapidez no caso do suspeitíssimo contrato de advocacia celebrado pela Goias-
parcerias: demitiu à jato a diretoria e mandou pegar o dinheiro de volta (R$ 172 mil 
que haviam sido adiantados, de um valor total de R$ 402 mil). Ótimo, é assim que se 
faz. Nos governos passados, até auxiliares presos continuavam em seus cargos, caso 
de Jayme Rincón, que foi mantido pelo governador tampão Zé Eliton na presidência 
da extinta Agetop por quatro dias após trancado na cadeia. Isso, pelo visto acabou. 
Mas falta o governador Ronaldo Caiado dar o próximo e necessário passo: extinguir 
a Goiasparcerias, uma estatal que consome recursos desde que foi criada pelo ex-go-
vernador Marconi Perillo há mais de 10 anos e… nunca celebrou uma única parceria. 
Parece mentira, mas não é. Ninguém sabe com exatidão para que serve a Goiasparce-
rias ou por que a sua continuidade poderia trazer algum benefício para a população. 
É o mesmo que ocorre com a Iquego ou a Agência ABC, monstrengos estatais que 
fizeram sentido nos tempos d’antanho, mas hoje perderam a relevância e cumprem o 
destino inglório de drenar pelo ralo recursos preciosos dos cofres estaduais.
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o QUE MaRcoNi E MaGUito tERiaM a DiZER SoBRE a SitUaÇÃo Da ENERGia ElÉtRica EM GoiÁS?
A “desconvocação” do ex-governador Marconi Perillo, que não precisará mais comparecer à CPI da Enel para explicar a privatização da Celg, 
não é novidade. O presidente da CPI deputado estadual Henrique Arantes já havia igualmente “desconvocado” o também ex-governador 
Maguito Vilela, responsável pela venda da usina de Cachoeira Dourada. Ocorre que a presença de ambos na CPI era indispensável: foram 
eles que liquidaram o mais valioso patrimônio do povo goiano, uma usina que está entre as mais rentáveis do mundo e uma distribuidora de 
energia incluída entre as 150 maiores empresas do país. Seria muito, mas muito importante ouvir o que teriam a dizer sobre a calamidade em 
que se transformaram os serviços de fornecimento de eletricidade para a população goiana. 

MaiS UMa oBRa ESpEtacUlaR DE iRiS: a REcUpERaÇÃo Do aSFalto DE GoiÂNia
Isso realmente nunca se viu antes em Goiânia: o prefeito Iris Rezende está licitando a recuperação de 630 quilômetros das principais ruas e avenidas 
de 110 bairros – beneficiando praticamente toda a capital. É uma obra inédita, que vai durar dois anos e custará a pequena fortuna de R$ 400 mi-
lhões, inteiramente bancados por recursos próprios do município. Mais de 20 empreiteiras entraram em polvorosa com a notícia, em uma época em 
que o governo do Estado, vivendo uma situação de calamidade financeira que o governador Ronaldo Caiado herdou de seus antecessores, não tem 
dinheiro para investir em projetos significativos de infraestrutura – contribuindo para esfriar o mercado de construção civil. Navegando em um mar 
de rosas no Paço Municipal, Iris confirma mais uma vez o que vem sendo dito sobre ele: está fazendo a melhor administração da sua vida.

o EStRaNHo caSo DE WilDER MoRaiS, QUE ViVE UM oStRaciSMo No GoVERNo
O ex-senador e atual secretário da Indústria & Comércio Wilder Morais anda choroso. Não participou da elaboração 
e ficou sabendo pelos jornais do lançamento do ProGoiás, o novo programa de incentivos fiscais do governo do Es-
tado. Está também sem futuro político, já que a sua candidatura a prefeito de Goiânia foi inviabilizada pelo evidente 
apoio que o governador Ronaldo Caiado vai dar para a reeleição de Iris Rezende. Restou o quê para Wilder? Arranjar 
voos internacionais para chegar ou decolar do aeroporto de Goiânia, que assim seria efetivamente transforma-
do em internacional. Mas as companhias aéreas não têm interesse, por não ver mercado em Goiânia. É muito 
pouco para quem, a amigos, costuma dizer que é uma liderança do mesmo tamanho ou maior até que Caiado.

MaRcoNi tENtoU, MaS NÃo coNSEGUiU coNVENcER JoVaiR a iR paRa o pSDB
Pelo telefone, o ex-governador Marconi Perillo tentou de todas as formas convencer o ex-deputado federal Jovair Arantes a se filiar ao PSDB – e não ao MDB 
–logo que foi anunciado que ele estava a caminho de perder o controle do PTB em Goiás. Marconi argumentou com os supostos 40 anos de caminhada lado 
a lado na política estadual, mas acabou ouvindo de Jovair uma dura avaliação sobre a falta de futuro do PSDB não só no Estado, como também nacional-
mente, dado ao envolvimento dos seus principais nomes com corrupção grossa. O ex-deputado chegou a dizer que, caso o partido dos tucanos fossem a sua 
única alternativa, preferiria largar tudo e se dedicar à família. Ele assina a ficha emedebista no dia 7 de outubro, uma segunda-feira, às 17 horas, na Assembleia. 

BaSE GoVERNiSta Na aSSEMBlEia EStÁ ENtRE 28 E 34 DEpUtaDoS
A base de apoio ao governador Ronaldo Caiado está consolidada com uma margem de segurança mínima de 28 e máxima de 34 deputados. É tranquila e 
folgada, resultado da inflexão que o Palácio das Esmeraldas fez nas últimas semanas, ao estreitar contatos com os parlamentares e ao atender com mais 
ênfase aos interesses deles no governo (leia-se: cargos), o que esteve longe de acontecer nos primeiros meses do novo governo. Há uma única pedra no 
sapato capaz de incomodar ou provocar instabilidades nessa situação: a tentativa do grupo de Lissauer Vieira de forçar a antecipação da sua reeleição para 
presidência, possivelmente em dezembro vindouro, mais de ano antes da posse para o próximo mandato (aue só ocorre em 1º de fevereiro de 2021.  

caiaDo aGiU RÁpiDo No caSo DaS SUSpEitaS 
Na GoiÁSpaRcERiaS, MaS Falta o pRiNcipal
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Mutirão 

Iris Rezende abre o 28º 
Mutirão da atual gestão

Desde o primeiro mu-
tirão urbano, ideali-
zado e lançado por 

Iris Rezende em 1966, ano 
do seu primeiro mandato 
à frente da Prefeitura de 
Goiânia, passaram-se 53 
anos. O grande Mutirão da 
Prefeitura, que chega à sua 
28ª edição da atual gestão 
neste sábado, 28/09, con-
tinua surpreendendo pela 
sua magnitude e capacida-
de de atendimento à po-
pulação. Já são mais de 1,3 
milhão de atendimentos 
desde a 1ª edição, realiza-
da em junho de 2017.

Como de praxe, o pre-
feito Iris Rezende, acom-
panhado de vereadores e 
secretários, em solenidade 
que compreende o has-
teamento das bandeiras, 

realizada ao som do hino 
nacional, abriu oficialmen-
te o Mutirão da Prefeitura, 
que atende a região Leste 
de Goiânia. São 27 bairros 
contemplados por esta 
edição das grandes frentes 
de serviços. Mais de 160 
serviços públicos das ad-
ministrações municipal e 
estadual serão oferecidos 
à população nestes dois 
dias de trabalho.

Na solenidade de aber-
tura do Mutirão, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
esteve representado por 
seu chefe de gabinete, Lí-
vio Luciano, que enalteceu 
o evento enquanto uma 
forma eficiente de presta-
ção de serviços públicos à 
população. O Governo de 
Goiás, agora com partici-

pação efetiva nos mutirões 
da Prefeitura, oferece cerca 
de 45 serviços de sua com-
petência.

“Assim como tem afir-
mado o governador Ro-
naldo Caiado, o mutirão, 
idealizado por Iris Rezen-
de é uma forma eficiente 
de se prestar os serviços 
públicos à população e o 
Estado não poderia passar 
à margem desse grande 
evento. Estamos aqui, de 
mãos dadas com a Prefei-
tura, para atender o povo, 
porque não existe outro 
sentido para a administra-

ção pública, senão servir à 
população”, afirmou.

Para o prefeito Iris 
Rezende, o mutirão é a 
oportunidade que a admi-
nistração pública tem de 
estar perto do povo, ouvin-
do e atendendo as deman-
das mais urgentes da po-
pulação, que muitas vezes 
não tem como se dirigir à 
Prefeitura ou a uma das 
suas lojas de atendimen-
to. Além disso, segundo o 
prefeito, o mutirão é uma 
grande festa cívica, onde 
há uma efetiva integração 
entre administradores e 

administrados, o que faci-
lita a gestão e aumenta as 
chances de sucesso.

“O Mutirão é a admi-
nistração perto do povo, 
ouvindo suas demandas, 
ouvindo suas críticas e 
resolvendo os problemas 
que são passíveis de solu-
ção imediata. É uma ma-
neira de administrar que 
deu certo. O tempo provou 
isso. Lancei o primeiro mu-
tirão em Goiânia em 1966. 
Era uma prática conhecida 
apenas na roça, mas que 
foi amplamente recepcio-
nada pela população da 

cidade. Hoje, os mutirões 
são usados até pela ONU 
para atender as demandas 
de populações carentes 
mundo afora, de forma que 
fico extremamente feliz de 
ver o mutirão atendendo 
as expectativas do nosso 
povo”, frisou.

Os estandes das várias 
secretarias da Prefeitura e 
do Estado de Goiás estão 
montados na rua 14, es-
quina com Rua 14-A, no 
Conjunto Riviera.

 Serviços de saúde, edu-
cação, direitos humanos, 
assistência, procuradoria, 
finanças, entre outros, po-
dem ser acessados pela 
população diretamente 
nos estandes.

Vários serviços de infra-
estrutura, limpeza, trânsito 
e reforma de prédios pú-
blicos estão sendo exe-
cutados pela Seinfra, pela 
Comurg e SMT ao longo 
de toda semana. Durante 
o Mutirão, o prefeito Iris 
Rezende vai reinaugurar o 
Cais do Jardim Novo Mun-
do, que foi requalificado 
para ser alçado à condi-
ção de Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

Uma grande estrutura foi montada 
na Rua 14, no Conjunto Riviera, região 
Leste da Capital, para abrigar os 
estandes das várias secretarias da 
administração municipal e também da 
administração estadual
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projeto De lei 

Senado acata sugestão popular que 
libera uso medicinal da cannabis
A liberação da maconha 
para uso medicinal deu 
um pequeno, mas impor-
tante passo na última se-
mana no Senado. Em meio 
a muita polêmica, a Comis-
são de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CDH) acatou, na quinta-
-feira (26), uma sugestão 
legislativa (SUG 6/2016) 
sobre uso da cannabis 
medicinal e do cânha-
mo industrial – variante 
da cannabis com menor 
concentração de tetrai-
drocanabinol e sem ação 
psicoativa relevante. A pro-
posta vai tramitar como 
projeto de lei na Casa.

Uma espécie de mar-
co regulatório para o uso 
medicinal dessas substân-
cias foi sugerido pela Rede 
Brasileira de Redução de 
Danos e Direitos Huma-
nos (Reduc). O documento 

enviado pela entidade ao 
Senado detalhava, em 133 
artigos, normas procedi-
mentais e regulamentares 
sobre métodos de pes-
quisa, produção, registro, 
rotulagem, padronização, 
certificação, licenciamento, 
comercialização, circula-
ção, tributação, publicida-
de, inspeção, controle e 
fiscalização da maconha 
medicinal e do cânhamo.

Apesar do voto favorá-
vel à sugestão, o relator, 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), apresentou 
uma nova redação à pro-
posta, muito mais sucinta. 
Segundo Vieira, o texto mais 
enxuto tornará mais fácil 
contornar problemas de 
inconstitucionalidade e in-
juridicidade da redação ori-
ginal, principalmente sobre 
competências e atribuições 
de órgãos do Poder Executi-

vo, que não devem ser defi-
nidas pelo Congresso.

Com a nova redação, o 
projeto passa a ter apenas 
seis artigos que tratam dos 
produtos, dos processos e 
dos serviços relacionados 
à maconha medicinal e ao 
cânhamo industrial. Um 
deles submete a produ-
ção, a distribuição, o trans-
porte e a comercialização 
da cannabis medicinal à 
vigilância sanitária, com 
monitoramento da cadeia 
produtiva e do mercado.

O texto prevê ainda que 
normas relacionadas ao 
plantio, à cultura e colhei-
ta do cânhamo industrial 
sejam de responsabilidade 
de uma autoridade agrí-
cola do estado. Também 
devem ser fomentados 
pelo Poder Público o de-
senvolvimento científico 
e tecnológico sobre me-

dicamentos derivados da 
cannabis e sobre a produ-
ção do cânhamo industrial. 
Segundo Vieira, a proposta 
não libera o plantio casei-
ro a famílias com pacien-
tes de doenças nas quais 
está provada a ação tera-
pêutica da cannabis.

A Mesa do Senado ain-
da vai numerar a proposta 
e definir por quais comis-
sões o texto vai passar. Se 
avançar no Senado, ele 
terá de ser enviado à Câ-
mara dos Deputados. Se, 
por um lado, a sugestão 
com uma proposta sobre 
uso medicinal avançou, 
outra sobre uso recreativo, 
apreciada há duas sema-
nas pela comissão, foi ar-
quivada pelos senadores.

Outro lado
Autor de um projeto de 

lei (PL 5.158/19) que pre-

vê a distribuição do cana-
bidiol (CBD) pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), mas 
que não contempla outras 
substâncias medicinais 
produzidas a partir da ma-
conha, o senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE) de-
fendeu que o assunto não 
pode ser tratado apenas 
com emoção, mas com res-
ponsabilidade. Girão des-
tacou que a ciência tem 
demonstrado que, para al-
gumas pessoas, a maconha 
medicinal causa a piora da 
saúde. O senador também 
apontou vícios de inconsti-
tucionalidade e problemas 
de juridicidade para votar 
contra a SUG 6/2016, que, 
de acordo com ele, já está 
contemplada no ordena-
mento jurídico brasileiro.

Apioada por vários se-
nadores, a senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), usuária 

de um medicamento a base 
de cannabis, fez um ape-
lo emocionado para que o 
senador não impedisse a 
votação da sugestão. Se-
gundo ela, rejeitar a propos-
ta seria virar as costas para 
as famílias que precisam da 
maconha medicinal e estão 
sofrendo. A parlamentar fa-
lou da própria situação.

“Se a gente aprovar um 
projeto permitindo só o 
canabidiol, o medicamen-
to que eu tomo vai ser 
proibido. Isso vai fazer com 
que eu perca a minha for-
ça laboral. E, poxa, alguém 
aqui já me viu alucinando 
em algum canto do Con-
gresso? Alguém aqui já 
me viu falando besteira? 
Alguém aqui tem algum 
senão quanto à minha 
dedicação, à minha serie-
dade no meu trabalho?”, 
questionou Mara.
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salvar vidas 

Bombeiros de Goiás contam 
com tecnologia em suas ações

a sirene toca. É hora 
de pular da cama, 
se vestir e, em se-

gundos, estar na viatu-
ra cruzando a cidade a 
toda velocidade. A mis-
são é chegar o mais rá-
pido e evitar desastres, 
enfrentar chamas e sal-
var vidas. Essa é a dura – 
e louvável – missão das 
mulheres e homens que 
se dedicam ao Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás. E tanta 
entrega tem sido reco-
nhecida pela população.

Um exemplo é a pes-
quisa Ibope divulgada no 
último mês de agosto. De 
acordo com o levantamen-
to, os bombeiros são apon-
tados por 96% dos brasi-
leiros com os profissionais 
que têm o maior grau de 
confiabilidade no País.

É a 11ª vez consecu-
tiva que a Corporação 
alcança esse resultado. 
Foram ouvidas mais de 2 
mil pessoas em 114 mu-
nicípios. “É com satisfa-
ção e alegria que recebe-
mos o reconhecimento da 
sociedade pelo trabalho 
que estamos realizando. 

A cada ano, a responsa-
bilidade aumenta, mas 
estamos motivados a 
melhorar sempre para 
continuar a receber a 
confiança e o respeito da 
população goiana”, afir-
ma o tenente-coronel 
Fernando Caramaschi.

Em Goiás, esse trabalho 
de excelência encontrou 
na tecnologia uma im-
portante aliada para “ver” 
mais longe e chegar mais 
rápido no local das ocor-
rências. A eficácia no uso 
de drones, seja na preven-
ção e resgate de vítimas de 
afogamento, seja no com-
bate e monitoramento de 
queimadas, já foi, por duas 
vezes, reconhecida nacio-
nalmente em reportagem 
exibida no Jornal Nacional.

Em Goiânia, por exem-
plo, ao longo deste perí-
odo de seca, os equipa-
mentos foram utilizados 
na área do Parque Esta-
dual Altamiro de Moura 
Pacheco, onde alçavam 
voo uma média de seis 
vezes por dia, e foram 
essenciais para ajudar a 
controlar as chamas que 
atingiram a região; o fogo 
foi debelado na noite de 
segunda-feira (16/9).

Segundo o tenente-
-coronel Fernando Ca-
ramaschi, os drones fo-
ram importantes para 
definir as estratégias de 
combate e posicionar as 
equipes no campo. “In-
dependente de o fogo 

estar alastrado ou não, os 
drones ajudaram a definir 
onde concentrar esforços, 
verificar para onde o fogo 
está caminhando e ver o 
tamanho da área queima-
da”, explicou.

Na última temporada 
de férias do Rio Araguaia, 
a grande novidade foram 
os drones com flutuado-
res, que ajudaram a mo-
nitorar 500 quilômetros 
de praia. Após vários tes-
tes, os bombeiros conse-
guiram acoplar a bóia ao 
equipamento por meio de 
um ímã. O drone entrega-
va a bóia em 30 segundos, 
o que permitia às vítimas 
flutuar e respirar até que 
os bombeiros chegassem 
com a embarcação para 
fazer o salvamento.

De acordo com a cor-
poração, a operação re-
alizada de 28 de junho 
até o dia 29 de julho teve 
ainda cadeiras anfíbias e 
aplicativos que permiti-
ram que qualquer pessoa 
pudesse ler as dicas e 
acompanhar as estatísti-
cas da operação. No pe-
ríodo, houve um total de 
2 mil ocorrências, sendo 
850 náuticas – auxílios a 
embarcações, naufrágios e 
situações de quase afoga-
mento. O foco foi total na 
prevenção: campanha ma-
ciça na mídia com as dicas 
de segurança e mais de 60 
mil outras ações, como pa-
lestras, orientações e dis-
tribuição de folders.

Transporte 
aeromédico

Outra providência ex-
pressiva foi conquista em 
abril, quando os goianos 
passaram a contar com 
transporte aéreo de urgên-
cia e emergência de longa 
distância. Ao lado do mi-
nistro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, o gover-
nador lançou o serviço de 
transporte aeromédico de 
asa fixa do Corpo de Bom-
beiros Militar de Goiás, em 
parceria com o Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de Goiâ-
nia, Aparecida de Goiânia 
e Anápolis.

Na solenidade, Caiado 
entregou aos Bombeiros 
um avião, modelo Sê-
neca 3, com capacidade 
para transportar até seis 
pessoas e equipado para 
atender ocorrências diu-
turnamente em 246 mu-
nicípios goianos. O Sê-
neca 3 é utilizado como 
Unidade de Terapia In-
tensiva Aérea (UTI-Aérea) 
nos transportes de víti-
mas em estado grave.

Desde o início de suas 
atividades, a aeronave já 
atendeu mais de 60 ocor-
rências e faz uma diferen-
ça crucial quando o as-
sunto é salvar vidas. Um 
exemplo foi uma ocor-
rência no município de 
Posse, no Nordeste do Es-
tado. Os Bombeiros foram 
acionados para socorrer 
vítimas de um grave aci-

dente entre um carro e 
uma moto, na zona rural 
de Guarani de Goiás.

Os dois ocupantes da 
moto ficaram gravemen-
te feridos e foram enca-
minhados ao Hospital de 
Posse. Devido à gravidade 
e ao risco de vida das ví-
timas, os médicos solicita-
ram a imediata transferên-
cia para Goiânia, a mais 
de 500 quilômetros de 
distância. Se fosse feito 
por via terrestre, o trans-
porte duraria mais de seis 
horas. De avião, o resgate 
foi realizado em apenas 
uma hora e meia.

Além do avião Bombei-
ro 03, o Corpo de Bombei-
ros de Goiás conta hoje 
com um helicóptero, o 
Bombeiro 01. A aeronave 
é responsável por diver-
sos resgates realizados na 
região metropolitana de 
Goiânia e cidades vizinhas. 
A agilidade no transpor-
te, tanto do helicóptero 
quanto do avião, garante 
maior chance de sobrevi-
vência e recuperação das 
vítimas atendidas.

Com apoio e incenti-
vo do Governo de Goiás, 
atualmente o CBMGO 
possuiu um quadro de 
profissionais altamente 
qualificados para realizar 
o serviço de resgate aéreo 
em parceria com órgãos 
municipais e estaduais. A 
intenção é expandir ain-
da mais o atendimento à 
população goiana.

Apoio do governo
Entre um dos maiores 

entusiastas deste trabalho 
está o governador Ronaldo 
Caiado, que reiteradamen-
te, em seus discursos, enal-
tece a Corporação pela 
competência e pelos re-
sultados alcançados. Cita, 
inclusive, o protagonismo 
dos goianos em opera-
ções como as realizadas 
em Brumadinho, Minas 
Gerais. O governador vem 
retribuindo e apoiando a 
corporação com a entrega 
de equipamentos, viatu-
ras e outros instrumentos 
que possibilitam ampliar e 
aprimorar os serviços pres-
tados à população.

Um exemplo mais re-
cente foi o do 5º Batalhão 
do Corpo de Bombeiros, 
em Luziânia. Além de in-
vestimentos de mais de 
R$1,5 milhão na reforma 
e ampliação do quartel, 
a unidade recebeu em 
agosto dois caminhões 
para combate a incên-
dios e outros equipamen-
tos de segurança. “Tenho 
muito orgulho em poder 
retribuir em melhorias 
nas condições de traba-
lho, o serviço que nossas 
forças de segurança pres-
tam ao Estado de Goiás. 
Tenho certeza de que os 
equipamentos entregues 
hoje serão um incentivo a 
mais para que continuem 
trabalhando em favor de 
todos os goianos”, disse 
Caiado na ocasião.

Drones e 
aeronaves são 
importantes 
aliados no 
trabalho
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MaEsTRo EM GoiÂNia
O empresário Geraldo Magela recebe o pianista 

e maestro brasileiro João Carlos Martins 
para realização de pocket show e palestra 

para executivos e convidados na noite desta 
segunda-feira, 30 de setembro, no Centro 

Cultural Oscar Niemeyer. O maestro tem uma 
notável história de superação e excelência, 
sendo reconhecido mundialmente por sua 

carreira tanto como pianista quanto por 
regente. O evento integra o projeto Papo com 

Conteúdo do Plateau d’Or que visa incentivar a 
cultura em Goiânia.

coMÉDia
A peça Minha Vida Amorosa é uma Comédia 

que traz todo o humor e profundidade dos 
já consagrados livros Precisava Escrever, 

agora para o teatro. Conduzida pelos atores 
e comediantes Rafael Magalhães e Ana Clara 

Pain, o Teatro PUC campus 5 recebe essa dupla 
no próximo dia cinco de outubro (05/10), às 

19h, sob produção local da Cultura do Riso 
Entretenimento, e os ingressos estão com 

valores a partir de 30 reais.

PalEsTRaNTE
Quem vê os famosos, sejam de qual área for, 

fazendo sucesso nas redes sociais e na TV, 
pode pensar que a grande desenvoltura e 

segurança diante do público é algo nato a essas 
personalidades, mas não é bem assim. Para 

o palestrante e consultor em comunicação, o 
paulista Ricardo Silva Voz, que atua como um 

mentor de celebridades, artistas, empresários, 
executivos e líderes, essas qualidades podem 

ser desenvolvidas em qualquer pessoa e 
aprimoradas em quem já tem um talento 

natural para se comunicar. O especialista fará 
sua apresentação em Goiânia no próximo dia 

1º de outubro para falar sobre o tema durante 
o MB Summit Brazil, que será realizado 

também no dia 2, no auditório do Sindicato e 
Organização das Cooperativas Brasileiras no 

estado de Goiás (OCB-GO).

FEsTiVal
A 1ª edição do Festival Artesanal Beer Food 

será realizada de 03 a 06 de outubro, no 
Parque Flamboyant, em Goiânia. A proposta é 
estimular e valorizar a produção local, a partir 

da prática da bebida e da comida artesanal, 
apostando na diversidade de sabores e na 
sustentabilidade. Com entrada gratuita, o 

evento irá reunir 20 expositores na área de 
alimentação, 12 cervejarias, além de 12 bancas 

específicas com produtos artesanais, como 
queijos, doces, pães, cachaças, vinhos e até 

mesmo cutelaria, que é a fabricação e venda de 
utensílios metálicos de corte.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mostra Kzulo – Maria Tereza Nunes, Juliana Cristina Resende, Doriselma Mariotto e 
Fabiola Naoum, se encontraram na mostra Kzulo que está acontecendo em Anápolis.

Parabéns - O empresário Gerson Gomes, 
comemorou seu aniversário no último sábado no 
Detroit Anápolis e recebendo o carinho dos pais. 

2 3

4

A Casa - Ingrid Coelho, Armando Gadelha e Isabella 
Coutinho curtindo o ambiente instagramável do 
complexo “A casa box”.
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Buteco - A digital influencer Jessica Dourado é 
uma das embaixadoras do Buteco do Gusttavo 
Lima que vai acontecer em Brasília dia 12 de 
outubro com assessoria do Bruninho.
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Outback 
SteakhouSe na 
argentina
A Bloomin’ Brands, uma das 
maiores empresas de restauran-
tes casuais do mundo, acaba de 
anunciar a expansão de sua atu-
ação na América do Sul com a 
abertura do primeiro restauran-
te da marca Outback Steakhou-
se na Argentina. Inaugurado 
em Buenos Aires, no Aeropor-
to Ezeiza, o investimento para 
abertura do restaurante foi de 
US$ 1.7 milhão. Por ser desta-
que de excelência entre as ope-
rações mundiais, o  Outback  do 
Brasil foi responsável pelo trei-
namento dos 160 novos funcio-
nários argentinos – chamados 
de outbackers. Em uma jornada 
de três semanas, 21 treinadores 
brasileiros comandaram todo 
o processo para que a Argenti-

na ofereça o alto padrão de excelência 
que é marca do Outback na América do 
Sul. O menu trará itens icônicos como a 
cebola gigante Bloomin’ Onion e outras 
opções exclusivas que só poderão ser 
encontradas no novo restaurante.   

reciclagem
O Boticário desenvolveu um proces-
so inédito na América Latina para a 
reciclagem de tampas de perfumaria 
produzidas com a resina Surlyn.  Ago-
ra,  as tampas podem ser recolhidas 
depois do consumo, separadas por 
cooperativas de reciclagem e,  por f im, 
retornadas ao consumidor em novos 
produtos.  Segundo dados da Euromo-
nitor International ,  o mercado de be-
leza e cuidados pessoais teve uma alta 
de 1,53%.   Na categoria de perfumaria, 
a Abihpec destaca o pulo de 8,1% nas 
vendas dos fabricantes em 2018 e es-
tima que, para 2019, o crescimento em 
vendas seja de 4,1%, a R$ 50,43 bilhões. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

trabalho 
temporário
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receita federal 

Prazo de entrega da Declaração 
do ITR acaba nesta segunda
os proprietários 

rurais de todo o 
país têm até esta 

segunda-feira (30) para 
entregarem a Declara-
ção do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial 
Rural (DITR). O prazo 
acaba às 23h59min59s.

A Receita está rece-
bendo o documento des-
de 12 de agosto. Neste 
ano, o Fisco espera 
receber 5,7 milhões 
de declarações, contra 
5.661.803 entregues no 
ano passado.

O produtor rural que 
entregar a DITR depois 
do prazo pagará mul-
ta de 1% ao mês sobre 
o imposto devido ou 
R$ 50, prevalecendo o 
maior valor. Se o con-
tribuinte constatar er-
ros ou inconsistências 
depois de apresentar 
a declaração, poderá 
enviar declaração reti-
ficadora, sem a inter-
rupção do pagamento 
do imposto apurado na 

declaração original.
Está obrigada a apre-

sentar a declaração a 
pessoa física ou jurídica, 
exceto nos casos de imu-
nidade ou isenção, que 
seja proprietária, titular 
do domínio útil ou deten-
tora de qualquer título 
do imóvel rural. Também 
deve enviar a DITR o 
contribuinte que perdeu 
a posse da propriedade 
entre 1º de janeiro de 
2019 e a efetiva apre-
sentação da declaração.

A DITR deve ser pre-
enchida no computador, 
por meio do Programa 
Gerador da Declaração 
do ITR, disponível na pá-
gina da Receita Federal 
na internet. O documen-
to pode ser transmitido 
pela internet. Caso o 
proprietário não tenha 
acesso à rede mundial 
de computadores, pode-
rá entregar a declaração 
em mídia removível na 
unidade mais próxima 
da Receita Federal.
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Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), em 
razão do Dia das Crianças e do Natal, a estimativa é de crescimento de 
19,84% nas oportunidades temporárias entre os meses de setembro e ou-
tubro e de 21,82% em dezembro. Na Luandre, uma das maiores consultorias 
de RH do país, o cenário é bem parecido, com crescimento total de 30% em 
relação a 2018 e 12% em relação às vagas temporárias. O período de maior 
contratação de temporários é o final do ano, especialmente nos setores de 
logística, varejo e indústria por conta das festas de fim de ano.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 30 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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Nos pêNaltis!

Ferroviária bate o Corinthians e 
conquista o Brasileiro Feminino A1

a Ferroviária-SP é 
campeã do Campe-
onato Brasileiro Fe-

minino A1! Neste domingo 
(29), as Guerreiras Grenás 
enfrentam o Corinthians, 
no Parque São Jorge, em-
pataram em 0 a 0 no tem-
po normal e garantiram o 
troféu nas cobranças de 
pênaltis, com vitória por 
4 a 2. Destaque para a 
goleira Luciana, que fez 
ótimas defesas ao longo 
do jogo e ainda pegou 
uma das batidas na deci-
são por penalidades.

Na campanha campeã, 
a Ferroviária disputou 21 
jogos, somando sete vitó-
rias, nove empates e cin-
co derrotas. As Guerreiras 

Grenás balançaram as re-
des 27 vezes e sofreram 
14 gols. É o segundo títu-
lo da Ferrinha, que tam-
bém conquistou o Brasi-
leirão em 2014.

O jogo
Assim como no jogo de 

ida entre as equipes, que 
empataram em 1 a 1, Co-
rinthians e Ferroviária fi-
zeram um primeiro tempo 
bem estudado no Parque 
São Jorge. No entanto, o 
Timão pressionou mais e 
criou pelo menos quatro 
chances claras de abrir o 
marcador. Primeiro, aos 
quatro minutos, quando 
Pardal finalizou de cabe-
ça e acertou o travessão. 

Depois, aos 22, Gabi Za-
notti deu bom passe para 
Milene, que acabou chu-
tando em cima da goleira 
Luciana. Victória e Tamires 
também levaram perigo, 
mas bateram para fora do 

gol. Do lado da Ferrinha, 
a melhor oportunidade 
foi aos 29 minutos, quan-
do Aline Milene recebeu 
dentro da área, se livrou 
de duas adversárias, e fi-
cou cara a cara com Lelê, 

que fez a defesa.
Na volta do intervalo, 

o Corinthians passou a 
pressionar mais, enquanto 
a Ferroviária apostou em 
boa linha defensiva. Logo 
aos três minutos, Giovan-

na Crivelari recebeu na 
grande área e mandou de 
cabeça, quase colocando o 
Timão na frente. Aos oito, 
Millene invadiu a área e 
finalizou com perigo, mas 
viu Luciana fazer a defesa. 
Tamires e Millene, em duas 
oportunidades, ainda tive-
ram mais chances claras 
de gol, mas sem acertar a 
pontaria. A Ferrinha, que 
se fechou em seu campo 
de defesa, não ofereceu 
perigo no segundo tempo 
e segurou o empate sem 
gols, que levou a grande 
decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, a Ferro-
viária converteu com Lua-
na, Aline Milene, Andreia e 
Jéssica. Do lado do Corin-
thians, Victória e Gabi Za-
notti marcaram, enquanto 
Tamires parou na defesa 
de Luciana, e Ingrid chutou 
para fora. Final: 4 a 2 para 
as Guerreiras Grenás, cam-
peãs do Brasileiro Femini-
no A1 de 2019!

No Parque São Jorge, equipes 
voltam a empatar em jogo da final 
da competição, e Ferrinha leva a 
melhor nos pênaltis: 4 a 2
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