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Com Lúcia Vânia na equipe, 
Caiado leva o melhor da 
política para o seu governo
Independentemente da atual fase da Lua ser considerada a 
melhor para as pescarias nesse começo de Primavera, quem 
“fisgou” o maior “peixe” na temporada foi o governador Ronal-
do Caiado, ao anunciar nessa quinta-feira, 3/10, a ida da ex-
-senadora Lúcia Vânia para a sua equipe. Um verdadeiro tiro 
de cartucheira no olho da oposição, politicamente falando.
Com mais de 40 anos de vida dedicados a Goiás e ao Brasil, 
Lúcia possui um currículo como poucos na história recente 
do Estado, com uma coleção de mandatos parlamentares, 
vários na Câmara Federal e dois no Senado. E só não foi re-
eleita em 2018 com votação ainda maior que de oito anos 
atrás, porque não disputou a eleição na chapa de Ronaldo 
Caiado. Lúcia Vânia foi também ministra de Assistência So-
cial no governo de FHC, disputou e perdeu por pouco a 
eleição de governador em 94.
Em tempos da profusão de escândalos na política, como o 
“mensalão” e Lava Jato, não há uma vírgula sequer de mácula 
na sua carreira. Ela nunca pisou numa delegacia de polícia 
a não ser, quem sabe, para visitar algum amigo. Nunca se 
sentou de frente a juiz algum para explicar maracutaia. Com 
esse currículo e folha de serviços prestados, a ex-senadora é 
ícone do que há de considerado melhor na política nacional. 
A sua ida para comandar a Secretaria de Assistência Social, no 
governo Caiado,  é o fato político mais importante de Goiás, 
desses últimos 11 meses. Com sua ida para a equipe de Caia-
do, ganha o Governo do Estado, ganha a população, perde o 
PSDB que fica ainda menor do que era, no pós-surra histórica 
que tomou nas urnas do ano passado.  

caiado busca 
altERnativas 
a dEmissõEs

Acertadamente o governador Ronaldo 
Caiado busca junto ao STF, Supremo Tri-
bunal Federal, um prazo mais elástico 
para a adequação dos gastos com pesso-
al aos limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), contra o de oito meses, que 
pode ser confirmado pelo Supremo. Caia-
do busca com isso evitar a demissão de 
milhares de comissionados e até de efeti-
vos. Goiás ultrapassou o limite da LRF por 
meio das emendas 54 e 55 da Constituição 
Estadual, que excluíram dos cálculos os 
valores destinados a pagamento de ina-
tivos e de imposto de renda, a partir de 
2017. A Procuradoria Geral da República 
(PGP) arguiu a inconstitucionalidade jun-
to ao STF, que acatou a alegação e pode 
confirmar o prazo de oito meses, para a 
readequação. Esse problema de descon-
trole nos gastos com pessoal foi criado 
no governo passado e herdado pelo atual 
governador, que praticamente não pode 
fazer nada a não ser cumprir a decisão do 
Supremo. Caiado saiu otimista de uma 
reunião com o ministro Alexandre Morais, 
no STF, na terça-feira tentou, juntamente 
com os dirigentes dos demais Poderes, a 
obtenção de prazo mais longo para que 
se faça a readequação. Na hipótese da 
não concessão de prazo mais longo para a 
providência, só no Executivo, cerca de 1,2 
mil servidores terão de ser demitidos que, 
somados a outros 1,5 mil no Legislativo e 
outros no Judiciário, o número de demi-
tidos em Goiás poderá atingir milhares. 
Para o momento vivido pelo País, com 
mais de 13 milhões de brasileiras e brasi-
leiros desempregados, definitivamente 
essa não será uma boa notícia.

antEcipando
Caminham a passos largos nos bastidores da Assembleia Le-
gislativa as articulações com vista à antecipação da eleição da 
nova mesa diretora da Casa, para esse ano, conforme foi an-
tecipado com exclusividade por essa coluna há duas semanas. 
E embora não confirmada ainda oficialmente a informação, se 
antes a previsão era no sentido de que a reengenharia pudes-
se ocorrer lá pelo final do ano, agora já se fala em acelerar um 
pouco mais o processo, possivelmente para esse mês.

insEguRança
A razão da pressa é uma só, com o pro-
cesso de ampliação da base parlamen-
tar de Caiado na Casa, fica evidente o 
risco de deixar passar muitos meses e 
surgir um nome forte da própria base 
do democrata e “melar” as chances de 
reeleição do atual presidente, Lissauer 
Vieira (PSB). Ou quem sabe aparecer 
um nome “azarão” de última hora, em 
situação semelhante à eleição de Lis-
sauer, em fevereiro desse ano. 

Estudos pRontos
Segundo importante fonte na As-
sembleia, já existem estudos prontos 
aguardando apenas o start do presi-
dente da Casa, Lissauer Vieira, para 
promover as devidas alterações no 
Regimento, antecipando a eleição.

tinta na canEta
Há entre integrantes do chamado 
“grupo de Lissauer Vieira” o enten-
dimento de que quanto mais tempo 
passar para a realização da eleição da 
nova mesa diretora, menos tinta ele 
terá na caneta, para nomear e facilitar 
acordos com os deputados. Daí, a jus-
tificativa de antecipação.

dEsEmbaRquE no ptb
Não há mais mistério, os prefeitos ex-
cluídos do MDB por ordem de Daniel 
Vilela, Adib Elias (Catalão) e Fausto 
Mariano (Turvânia), deverão mesmo 
desembarcar no PTB. As articulações 
em via de concretizar o desembarque 
dos ex-emedebistas no antigo parti-
do de Jovair Arantes tiveram início no 
fim de julho, em conversas do senador 
Luiz do Carmo com a executiva nacio-
nal do partido, por intermédio do ex-
-presidente da GoiásParcerias, Eduar-
do Macedo.

pacto fEdERativo
Já fazem mais de 20 anos que as mobi-
lizações de prefeitos em Brasília, como 
a Marcha em Defesa dos Municípios, 
clamam por novo pacto federativo 
como solução para a falta de recursos, 
para investimento em suas cidades. 
Estão sempre alegando que possuem 
responsabilidades de mais, no dia a dia 
de suas administrações, e dinheiro de 
menos. Agora nesse governo, o minis-

tro da Economia, Paulo Guedes, vem 
estimulando esse debate e até já pro-
meteu apoio à votação da proposta, 
ainda nesse semestre.

pouco sE sabE
Há, no entanto, muitas dúvidas acerca 
do novo pacto que vem alimentando 
a esperança dos prefeitos, acerca do 
seu verdadeiro formato. Quando se 
fala em novo pacto, presume-se uma 
repactuação na qual uma das partes 
pretende ganhar. E ganhar, nesse caso, 
é receber uma parte maior do bolo dos 
tributos arrecadados. Na prática, pou-
co mas muito pouco mesmo se sabe 
dessa repactuação dos recursos e das 
responsabilidades. Porque se irão re-
ceber mais recursos, é certo que tam-
bém receberão mais encargos e obri-
gações. E a impressão que fica é que 
os prefeitos não estão medianamente 
informados sobre o tal “novo pacto fe-
derativo”, sonhado por eles.

iRis E o mutiRão

Em entrevista no Programa Roda de En-
trevistas da TBC, nessa terça-feira, o pre-
feito Iris Rezende fez um passeio por mo-
mentos importantes de sua memória, ao 
longo dos seus 61 anos de dedicação à ati-
vidade política. E instado a apontar ações 
mais importantes desenvolvidas nesse 
período, Iris destacou de pronto o progra-
ma dos mutirões, que sempre adotou em 
suas administrações, seja como prefeito ou 
governador. Mas principalmente o primei-
ro promovido como governador, em 1983, 
que construiu 1 mil casas um dia.

caiado no mutiRão
No mutirão que realiza em Goiânia 
atualmente, Iris Rezende ainda des-
tacou com elogios a participação do 
governador Ronaldo Caiado, no pro-
grama, disponibilizando atendimento 
e serviços do Estado à população.  
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cidadania

Coube ao secretário Adriano Rocha Lima 
(Desenvolvimento) comunicar ao grupo 
de moradores que luta contra a instalação 
de rede de alta tensão em nove bairros da 
Região Sudeste o acordo fechado na última 
sexta-feira em Brasília: a rede será cons-
truída, mas subterrânea, como era reivin-
dicação da população de como determina 
lei municipal em vigor desde o ano passa-
do. Nos próximos dias, a Enel tomará as 
medidas para oficializar um acordo com o 
Ministério Público, autor de ação civil públi-
ca, que determinou a paralisação da obra, 
também no ano passado. 

cronologia
Concebida em 2006, a obra começou a ser 
licenciada três anos depois. Foi lançada em 
2011 pelo então presidente da então Celg
-D, José Eliton. Em 2012, sofreu o primeiro 
questionamento judicial, pelo grupo ecoló-
gico Guardiões do Verde. Dois anos depois, 
começou a ser erguida, enfrentando resis-
tência do atual grupo de moradores, que 
procurou o Ministério Público, ajuizando 
ação que paralisou a obra pela primeira vez 
no final de 2014, por 15 dias. São mais de 
cinco anos de idas e vindas, se transforman-
do em exemplo de luta pela cidadania. 

caiado 
A luta é tão longa que o atual governador 
Ronaldo Caiado (DEM) entrou nela quan-
do ainda era deputado federal. 

apoio municipal
Quando vereador, Elias Vaz (PSB) foi o pri-
meiro a promover audiência pública. É dele 
a autoria de lei, aprovada por unanimidade, 
que proíbe este tipo de obra em Goiânia, e 
determina a retirada das outras linhas simi-
lares em 20 anos. 

Sulim Saiu
Demorou muito pouco a pré-candidatu-
ra de Carlos Sulim (PSL) à prefeitura de 
Goiânia. A iniciativa não agradou a direção 
estadual do partido e Sulim foi convidado 
a deixar o comando da sigla em Goiânia. 
Caberá ao deputado estadual Major Araújo, 
nome definido pela direção para concorrer 
em Goiânia, a definição do presidente do 
diretório metropolitano. 

maiS paulo
Em contato com a coluna, a turma do ve-
reador Paulo Magalhães (PSD) diz que ele 
pendura as chuteiras, mas as calça já no fi-
lho, também Paulo Magalhães, candidato à 
vereança no próximo pleito. 

incomodadoS 
Além dos vereadores Felizberto e Bambu, 
mais gente tem reclamado da espera pelo 

governador Ronaldo Caiado. Colegas da im-
prensa incomodados com atraso de até três 
horas em solenidades. 

tocador de obraS

A impressão geral é de que Íris Rezende corre 
risco de não entregar as obras viárias iniciadas 
em 2019. Mas o ganho político com a volta à 
toda do tocador de obras já é certo. Além do 
BrT e dos viadutos que hoje travam o Jardim 
Goiás, há o corredor da T-7 e o planejamento 
para novo trecho da Leste-Oeste. Para com-
pletar, o anúncio de mais R$ 60 milhões para 
investimento em moradia. 

Faltam nomeS
A um ano da eleição, Íris Rezende (MDB) 
aparece como único candidato definido. Os 
demais, por enquanto, são apenas opções, 
que devem se consolidar apenas com a de-
finição do quadro de filiações, em abril. Na 
bolsa de apostas, aparecem Elias Vaz (PSB), 
Francisco Jr (PSD), Vanderlan Cardoso (PP) e 
Talles Barreto (PSDB), entre outros. O PSL 
deve ir mesmo de Major Araújo. 

diScurSo pronto
Aliás, Major Araújo não quis correr o risco de 
ser vice decorativo de Íris. Renunciou antes 
de assumir. 

intereSSante 
Mais conhecido depois da revelação das 
conversas clandestinas da Lava Jato, o site 
Intercept Brazil produziu matéria interes-
sante sobre investigação de sentenças 
dadas e não republicanos. São 21 casos 
investigados, envolvendo 7 desembar-
gadores e 14 juízes, com valores atribuí-
dos de %$ 750 a R$ 400 mil, por decisão 
proferida. Os casos mais caros envolvem 
casos com desvio de verba pública. 

cabo eleitoral 
Quem será o maior cabo eleitoral em 
Goiânia?  Em Goiás? E no Brasil?

lula mira bolSonaro
Definitivamente, Lula não quer continuar pre-
so. Quer sair da carceragem de Curitiba, mas 
com sentença anulada e, claro, direitos políti-
cos recuperados. A avaliação é que não des-
ponta nenhum nome para disputar a próxima 
eleição presidencial contra Jair Messias Bolso-
naro, em 2022. Na avaliação petista, o campo 
está aberto para a volta de Lula, pelo voto. 

menoS pior 
Pelas pesquisas de avaliação, tendência de 
pleito com rejeição muito alta, onde o elei-
tor estaria exposto a escolher o menos pior. 

dupla goiana
O fenômeno se repete na Frente Parlamen-
tar Mista, em defesa dos polos tecnológicos, 
criada recentemente no Congresso Nacional. 
O senador Vanderlan Cardoso é o presidente 
o deputado Major Vitor Hugo o vice. 

QueStão de viSão
O outubro é rosa. Mas o choro continua livre.

marcelohel@gmail.com

“Tristes tempos em que as 
pessoas de bom senso se 

sentem estrangeiras em seu 
próprio país”.  (Cristovam Buarque)

meio ambiente 

Governo busca recursos para financiar 
Programa Juntos pelo Araguaia
a secretária de Meio 

Ambiente e Desen-
volvimento Sustentá-

vel (Semad), Andréa Vulcanis, 
esteve na Câmara dos De-
putados com solicitação de 
emenda parlamentar para 
financiar o Programa Juntos 
pelo Araguaia. Ela se en-
controu com parlamentares 
goianos, de outros Estados e 
apresentou o plano que visa 
a revitalização do rio.

O Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) 
já efetivou nota de crédi-
to para que seja iniciado o 
trabalho de elaboração do 

estudo de áreas prioritárias 
para recuperação da bacia 
hidrográfica do Rio Ara-
guaia e o projeto executivo 
que visa a revitalização. A 
secretária Andréa Vulcanis 
participou, no dia 10 de 
setembro, no Palácio do 
Planalto, de reunião de con-
trole do projeto, uma das 
prioridades do governador 
Ronaldo Caiado neste setor.

Os recursos já foram 
transferidos diretamente 
para a Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV), que 
coordena a elaboração dos 
estudos de áreas prioritárias 

e do projeto executivo. O 
acordo de cooperação para 
execução do programa Jun-
tos pelo Araguaia envolve 
os governos de Goiás, Mato 
Grosso e Federal.

O Juntos pelo Araguaia 
foi lançado no dia 5 de ju-
nho, em Aragarças (GO), com 
presenças do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e 
dos governadores Ronaldo 
Caiado e Mauro Mendes 
(MT). Ao longo dos próximos 
anos, o programa atuará na 
recomposição florestal, con-
servação de solo e água, 
além de ações paralelas nos 

municípios envolvidos.
Segundo o governador 

Ronaldo Caiado, o programa 
é um ambicioso instrumen-
to de recuperação ambien-
tal do Centro-Oeste. “Será 
o maior projeto instalado 
para recuperar bacias de 
um rio, não só no País, mas 
no mundo todo”, afirmou, 
na época do lançamento. A 
primeira etapa do programa 
fará a recuperação de 10 
mil hectares da bacia hidro-
gráfica, sendo 5 mil em Goi-
ás e 5 mil no Mato Grosso. 
O investimento, da parte de 
Goiás, gira em torno de R$ 

250 milhões.

Projeto
Com 2.115 quilômetros 

de extensão, a bacia hidro-
gráfica do Rio Araguaia ba-
nha quatro Estados brasilei-
ros. Diante da importância 
ecológica, turística, socioe-
conômica e cultural, o Pro-
grama Juntos Pelo Araguaia 
surge com o propósito de 
proteger todo esse patrimô-
nio, e também propor novos 
modelos de desenvolvi-
mento sustentável.

Concebida como uma 
iniciativa de médio e longo 

prazos, a ação vai atuar na 
conservação do solo (como 
a implantação de bacias 
de contenção de águas de 
chuvas e sedimentos), no 
terraceamento de pasta-
gens e áreas agrícolas (para 
aumento da infiltração e di-
recionamento de canais de 
escoamento superficial) e 
recomposição florestal de 
áreas de preservação per-
manente. Paralelo a isso, 
serão desenvolvidas ações 
que vão influenciar dire-
tamente na qualidade de 
vida da população do Vale 
do Araguaia.
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senador canedo

Projeto Cidadania nos Bairros 
aproxima administração da comunidade 

a Prefeitura de Sena-
dor Canedo reali-
zou na última sex-

ta-feira, 27 de setembro, 
a 10° edição da iniciativa, 
no Conjunto Morada do 
Morro. O programa ofe-
rece serviços do Cadastro 
Único, Bolsa Família, ca-
dastro habitacional, Con-
selho Tutelar, momento 
da beleza, atendimento 
de saúde como: con-
sultas com psiquiatra, 
neurologista, endocri-
nologista, oftalmologis-
ta, dentista, aferição de 
pressão arterial, glice-
mia, auriculoterapia.

Além de serviços da 
Sanesc, Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura, e 
cadastro no tarifa social 
e troca de lâmpadas, da 
Enel. O projeto tem a 
parceria entre a Prefei-
tura Municipal de Sena-
dor Canedo, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Ci-
dadania, com a Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
demais órgãos.

Até o momento já fo-
ram realizados mais de 
600 atendimentos, dimi-
nuindo a demanda das 
secretarias. A dona de 
casa, Luciene Souza, de 
49 anos, afirma que foi 
muito importante a es-
trutura próximo de sua 
casa, pois conseguiu ter 
acesso a várias especiali-
dades com facilidade. “Só 
nesta manhã eu realizei 
consulta com oftalmolo-
gista, aferiram minha gli-
cemia, e minha filha pode 
fazer o cadastro do Bolsa 
Família com facilidade”.

Além das consultas 
médicas e atendimentos 
sociais, são oferecidos 
café da manhã, almoço, 
pipoca e algodão doce 
aos cidadãos. “Adorei 
o evento, gostei dessa 

ideia de ter tudo perti-
nho, mesmo que seja por 
um dia. Fui tratada com 
respeito, consegui me 
consultar e ainda pude 
ter um almoço diferen-

te, esse evento é quase 
uma confraternização”, 
expõe Luciene.

Para participar dos 
atendimentos é necessá-
rio ir portando cartão do 

SUS para as consultas, 
documentos pessoais e 
da família para o Cadas-
tro Único, e serviços da 
habitação e Bolsa Famí-
lia. A troca de lâmpadas 

da Enel também exige 
que o cidadão apresente 
a conta de energia e do-
cumentos pessoais, não 
necessitando ser o titu-
lar da conta.

Com a ideia de levar a Prefeitura 
mais perto da população, o 
Projeto Cidadania nos Bairros 
está visitando todos os bairros 
de Senador Canedo, oferecendo 
diversos atendimentos e benefícios
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educação 

Prefeitura anuncia mudanças nas matrículas escolares
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 
e Esporte (SME), anun-
ciou mudanças nas ma-
trículas da rede muni-
cipal de ensino. Dentre 
elas, obrigatoriedade de 
novos documentos, alte-
ração de prioridades e 
etapas do cadastro.

A partir de 2020, o nú-
mero de CPF da própria 
criança será obrigatório 
para quem quer fazer ma-
trículas na educação mu-
nicipal, bem como alunos 
veteranos que queiram 
fazer transferência e re-
novação de matrículas. A 
mudança servirá para dar 
mais realidade às deman-
das de vagas manifestas 
na cidade, uma vez que 
a criança terá CPF único, 

não mais será cadastrada 
em nome de pais e res-
ponsáveis.

Outra mudança para 
2020 é na prioridade de 
vagas para novatos na 
Educação Infantil. Até 
2019, beneficiários do 
Bolsa Família tinham 
preferência na reserva 
de vagas. Em 2020, mães 
trabalhadoras que com-
provarem vínculo em-
pregatício terão 40% das 
vagas em Cmei e CEI. Por-
tadores do Bolsa Família 
terão 20% das vagas e o 
restante dos 40% serão 
para a população geral.

Por fim, a última alte-
ração para o próximo ano 
será nas etapas de matrícu-
la. A partir do dia 1 de no-
vembro o sistema de matrí-
culas será aberto para que 

os pais e responsáveis pre-
encham o formulário so-
cioeconômico, antecipando 
esta etapa da matrícula. 
Quando for solicitar a vaga, 
o adulto deverá somente 
colocar o CPF da criança e 
selecionar as instituições 
preferidas. Essa medida foi 
adotada para otimizar a 
requisição de vagas e não 
sobrecarregar o sistema de 
matrículas.

O período de matrí-
culas na rede municipal 
terá início no dia 3 de 
dezembro para o Ensino 
Fundamental e no dia 
17 de dezembro para a 
Educação Infantil. No 
momento, é realizado es-
tudo de rede para fazer o 
levantamento de quantas 
vagas serão ofertadas no 
próximo ano letivo.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

iN coNcERT
O cantor e compositor Gilberto Gil e sua 

banda fazem o show de encerramento 
da temporada 2019 do Flamboyant 
ln Concert. A apresentação será no 

dia 29 de outubro, às 19h30, no Deck 
Parking Sul. Fundador de um dos mais 

importantes movimentos de arte do 
país, a Tropicália, Gilberto Gil já prepara 

um show com setlist exclusivo para o 
projeto Flamboyant In Concert. Entre 
os grandes clássicos são aguardadas 
canções como  Drão, Aquele abraço, 

Andar com fé, entre outros.

cosMÉTico
Presente desde a primeira edição em 

2019, a Blant Cosméticos escolheu 
o Congresso Conexão Manicure 2.0, 

marcado para o próximo dia 06 de 
outubro, em Brasília, para lançar o 

Removedor de Esmalte 8x1 Vegano, que 
será apresentado durante a palestra 

“Saúde das Unhas”, ministrada por 
Adriana Salgado, referência no setor. 
Com fórmula suave e biodegradável, 

sem compostos como acetona, 
tolueno parabeno, o lançamento 

tem emolientes que proporcionam 
hidratação e evitam o ressecamento, 

bem como manchas brancas nas unhas 
e cutículas, além de ser hipoalergênico e 

dermatologicamente testado.

HiPisMo
A Hípica Meyer, localizada dentro do 

condomínio horizontal Aldeia do Vale, 
em Goiânia, promove neste domingo 
(06/10), a partir das 9h, a 3ª etapa do 

seu ranking interno. Ao todo serão 
60 competidores que disputarão nas 
categorias de escola, série preliminar 

e principal. O destaque vai para o 
estudante Lucas Castro, de apenas 10 
anos, uma das promessas do hipismo 

goiano.

coMEMoRaÇÃo
A apresentadora e modelo Ana 

Hickmann estará em Goiânia na próxima 
sexta-feira, dia 4, a partir das 17h30, para 

prestigiar a comemoração de dois anos 
da sua loja na cidade, dos empresários 

franqueados Ana Flavia Ribeiro e Ricardo 
Vilela Ribeiro. Na ocasião também será 

lançada a nova coleção Verão 2020, 
inspirada na paradisíaca ilha caribenha 

de Curaçao, e batizada de Curaçao Blue. 
A loja Ana Hickmann Goiâbnia fica no 

Flamboyant Shopping Center.

1

Caseratto – os empresários Tales Garcia e Rafael Damaso recepcionaram os amigos e também 
empresários Hugo Antonio e José Henrique Queiroz, no lançamento do Caseratto.

Presença - Rafaela Araújo e Leticia Paes Lemes, 
estiveram no lançamento do Restaurante 
Caseratto no shopping passeio das águas. 

2 3

4

Convidados - Os jornalistas Handerson Pancieri e 
Kadu Faria, também eram convidados do coquetel 
de inauguração do novo Caseratto.
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Inauguração -  Marclio Velasco , Realle Xavier e 
Jhon Willian, prestigiaram a inauguração do novo 
restaurante que compõe o polo gastronômico do 
shopping passeio das águas.
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Fernando Henrique Cardoso era presiden-
te da República e seu ministro da Saúde, 
José Serra, fomenta à época, os mutirões 

para reduzir as filas de espera no SUS. A medi-
da foi um sucesso para diversos procedimen-
tos, entre eles a cirurgia para catarata. Vinte 
anos se passaram, a fila anda, mas continua 
aumentando. Por que isso acontece?

A catarata é a maior causa de cegueira,  no 
Brasil. Esse é um dado preocupante, sabendo 
que ela é reversível, através do procedimento 
cirúrgico. O SUS oferece a cirurgia, considerada  
simples, mas que envolve toda uma estrutura, 
com equipe médica e sala de cirurgia em unida-
de complexa. Hoje, a recuperação é rápida.

O Ministério da Saúde vem aumentando 
em 13%, em média, o número de procedimen-
tos disponibilizados pelo SUS. O dado parece 
bom, mas não é suficiente, considerando que 
o número de casos cresce 19%. Levando em 
conta que temos 1 milhão e 250 mil novos ca-
sos todos os anos, podemos projetar que cerca 
de 300 mil pessoas estão engrossando a fila 
anualmente. São pessoas que não conseguem 
agendar a cirurgia pelo SUS e não possuem 

recursos para custear o procedimento.
Temos um avanço no comportamento dos 

pacientes.  Pesquisas mostram que a maioria 
das pessoas acima dos 55 anos adotam hábi-
tos preventivos, para garantir melhor saúde. São 
os check-ups anuais, melhoria na alimentação 
e prática de exercícios físicos. Essa mesma po-
pulação tem usado os recursos da internet para 
pesquisar mais sobre a catarata e buscar essas 
ações simples, que podem ter efeito positivo.

Mas há um dado preocupante nessas mes-
mas pesquisas: um terço dos brasileiros acima 
dos 16 anos nunca foi ao oftalmologista.

Não há muito segredo para quem opta por 
uma boa qualidade de vida. É a adoção de hábi-
tos mais saudáveis e a visita de rotina aos espe-
cialistas. A oftalmologia vem se desenvolvendo 
muito e existem exames simples que podem ser 
decisivos para evitar problemas no futuro.

Se a catarata é uma doença tida como certa 
para quem tem idade mais avançada, ela pode 
ser encarada de maneira mais tranquila com a 
adoção desses hábitos e uma orientação corre-
ta. Fique de olho! 

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaCatarata, um desafio

EfEitos

Incêndios na Amazônia afetam 
crianças e custam R$ 1,5 milhão ao SUS

Pesquisadores da 
Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), da 

Universidade de São Pau-
lo (USP) e da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) divulgaram nes-
ta quarta-feira (2) resulta-
dos de um estudo sobre os 
efeitos que as queimadas 
na região na Amazônia Le-
gal têm provocado sobre 
a saúde infantil. Os da-
dos mostram que, entre 
maio e junho deste ano, 
as internações de crian-
ças com menos de 10 
anos que apresentavam 
problemas respiratórios 
chegaram a 5.091, o do-
bro em relação à média 
calculada para o mesmo 
período na série histórica 
dos últimos dez anos.

Esse aumento, puxado 
por aproximadamente 100 
municípios situados próxi-
mos a áreas mais afetadas 
por incêndios, representa 
um custo excedente de 
aproximadamente R$ 1,5 

milhão ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Foram 
2.502 internações acima 
do esperado. Cada interna-
ção dura em média quatro 
dias, custando R$ 630. Em 
cinco cidades, o número de 
internações foi cinco ve-
zes maior do que a média 
observada nos meses de 
maio e junho entre 2008 
e 2018: Santo Antônio do 
Tauá, Ourilândia do Norte 
e Bannach, no Pará; San-
ta Luzia d’Oeste, em Ron-
dônia; e Comodoro,em 
Mato Grosso.

“Isso é só de interna-
ções em hospitais que 
atendem pelo SUS. Não es-
tão sendo contabilizados 
aí o atendimento em pe-
quenas unidades de saú-
de, nem os atendimentos 
domiciliares pelo médico 
de família, por exemplo. 
As internações na rede 
privada também não en-
tram nessa conta”, disse 
pesquisador da Fiocruz 
Christovam Barcellos.

O estudo foi realizado 
com base em informa-
ções públicas reunidas no 
Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH) do De-
partamento de Informáti-
ca do SUS (DataSUS). Foi 
feita uma varredura para 
separar apenas os dados 
de internação hospita-
lar dos meses de maio e 
junho, o último período 
disponível. Ao realizar 
esse procedimento, os 
pesquisadores também 
identificaram que a crian-
ça que vive em área mais 
próxima aos incêndios 
tem 36% mais chances de 
precisar se internar por 
problemas respiratórios.

O levantamento mostra 
ainda que, em cinco dos 
nove estados da região, 
houve aumento das mor-
tes de crianças com menos 
de 10 anos hospitaliza-
das por problemas respi-
ratórios. Em Roraima, por 
exemplo, houve 2.398 
óbitos para cada grupo 

de 100 mil crianças entre 
janeiro e julho de 2019. 
No mesmo período do 
ano passado, a proporção 
foi de 1.427 para cada 
grupo de 100 mil.

Queimadas
A Amazônia Legal cor-

responde a cerca de 61% 
do território brasileiro e 
engloba nove estados: 
Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará, Rondô-
nia, Roraima e Tocantins e 
parte do Maranhão. Nesta 
área, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), estão 
772 municípios.

Os incêndios são co-
muns na Amazônia no 
período de seca, que se 

estende de maio a setem-
bro. Nos últimos meses, o 
aumento das ocorrências 
gerou repercussão inter-
nacional. Para contornar a 
situação, o presidente Jair 
Bolsonaro decretou, em 
23 de agosto, a Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) 
Ambiental para ampliar 
o trabalho de combate às 
queimadas e a investiga-
ção sobre suas origens.

Uma apuração em an-
damento verifica indícios 
de que fazendeiros se or-
ganizaram para atear fogo 
em áreas de floresta no 
sudoeste do Pará. 

Um balanço divulgado 
pelo Ministério da De-
fesa informou que já fo-
ram aplicados R$ 36,37 

milhões em multas pela 
Operação Verde Brasil, 
que mobiliza as Forças 
Armadas, o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e o 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio).

Para Christovam Bar-
cellos, parte desses re-
cursos deveria cobrir os 
gastos excedentes com a 
saúde pública. “O Ibama 
aplica multas aos proprie-
tários rurais por infrações 
relacionadas a queimadas 
e desmatamento. Por que 
não usar uma parte dessas 
multas para ressarcimento 
ao SUS? Isso pode ser uma 
proposta”, afirmou.

Os pesquisadores também identificaram que a criança que 
vive em área mais próxima aos incêndios tem 36% mais 
chances de precisar se internar por problemas respiratório
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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 

Brasil vence com sobra segundo jogo 
seguido na Copa do Mundo de Vôlei

A seleção brasileira 
segue arrasando 
com os adversários 

na Copa do Mundo de Vô-
lei Masculino, disputado 
na cidade de Nagano, no 
Japão. Nesta quarta-feira 
(2), o triunfo foi sobre a 
Austrália: 3 x 0 (parciais de 
25/12, 25/20 e 25/17). Foi 
a segunda vitória consecu-
tiva da equipe comandada 
pelo técnico Renan Dal 
Zotto – na estreia, a sele-
ção bateu o Canadá – sem 
perder nenhum set sequer. 
Os brasileiros voltam à 
quadra na sexta-feira (4), 
às 6h (horário de Brasília), 
contra o Egito.  O Brasil 
briga pelo terceiro título 
na competição (venceu 
em 2003 e 2007).

Jogo
Forte bloqueio, saque 

forçado e um ataque pode-
roso têm sido os principais 
fundamentos da seleção 
na Copa do Mundo. E hoje 
não foi diferente: só no pri-
meiro set, vencido por 25 
a 12, o oposto Alan acertou 
três aces e o bloqueio ano-
tou seis pontos de bloqueio.  
O set inicial também teve 
um susto: Bruninho se cho-
cou com o líbero Thales 
numa disputa de bola e 
sofreu um corte abaixo 
do olho. Enquanto era 
atendido pela equipe mé-
dica, foi substituído por 
Fernando Cachopa.

No segundo set, já re-
cuperado, Bruninho voltou 
a jogar com um curativo. A 

seleção seguiu no controle: 
chegou a abrir 16 a 12 de 
vantagem. Os australianos 
até esboçaram uma reação: 
igualaram o placar em 17 
a 17, mas a seleção soube 

frear o ímpeto adversário, e 
mais uma vez fechou o set 
na frente, por 25 a 20.

O destaque na tercei-
ra e última parcial foi a 
atuação de gala do trio 

Lucarelli, Leal e Alan no 
bloqueio e no ataque, que 
garantiu a vitória por 25 
a 17.  O oposto Alan, pela 
segunda vez consecutiva, 
foi o maior pontuador do 

jogo: anotou 13 pontos, 
dois a mais do que na vitó-
ria da estreia contra o Ca-
nadá. O cubano Leal, natu-
ralizado brasileiro, marcou 
onze e Lucarelli dez. 

Seleção masculina repete placar 
de 3 x 0 contra australianos

FI
VB
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