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Proposta de extinguir 
municípios tira o sono de 
prefeitos e vereadores
A proposta de extinção de 1.220 municípios com população 
inferior a 5.000 habitantes, contida no pacote de reformas 
proposto pelo governo Bolsonaro, dificilmente será aprova-
da no Congresso. Embora fizesse um grande bem ao País, 
do ponto de vista da economia de recursos, prefeitos e ve-
readores já começam a se mobilizar via entidades munici-
palistas, deputados e senadores, contra a aprovação. É que 
esses agentes seriam os primeiros prejudicados da lista, com 
a perda dos seus empregos. Outras categorias profissionais 
também seriam atingidas com a aprovação da proposta. Em 
Goiás, cerca de 90 municípios deixariam de existir. Em con-
tato com alguns prefeitos, foi possível detectar o grau de 
preocupação dessas lideranças com a possibilidade de apro-
vação da medida, caso ela venha ser aprovada algum dia. “O 
impacto da aprovação dessa proposta seria devastadora para 
a nossa população, com a destruição dos empregos”, disse 
um prefeito, para o qual a iniciativa da proposta é péssima 
para as pequenas localidades. A um ano das eleições de 2020, 
muitas lideranças municipais já andam alertando no sentido 
de que deputado que por ventura votar favorável a aprovação 
desse projeto, não precisa voltar nas suas cidades em 2022, 
em busca de voto para a reeleição. E muitos deputados real-
mente temem votar favorável a um projeto como esse, com o 
receio de serem mandados para a casa, daqui três anos. 

REsistência mEnoR
A posição da família, contrária à tese da candidatura à 
reeleição do prefeito Iris Rezende, em 2020, começa a 
emitir sinais de que pode haver mudança de posição. 
Conforme comentou um integrante da família no final de 
semana, ainda faltam oito meses até à definição de can-
didaturas. Segundo esse familiar do prefeito, a decisão 
de ser ou não ser candidato vai depender basicamente 
da vontade do Iris, que como se sabe, tem nos contatos 
diários com a população o seu principal “oxigênio”.  Iris 
respira política há 61 anos e não esconde de ninguém o 
prazer que sente no exercício da atividade. 

FatoR RElEvantE
Mas segundo um parente próximo de Iris Rezende, há um 
fator que poderá levar à decisão de Iris em sair candida-
to à reeleição: se por algum motivo alheio à sua vontade, 
ele não conseguir concluir as obras projetadas para serem 
executadas nesse resto de mandato. Com dinheiro em 
caixa para pagar por todas elas, dificilmente Iris Rezende 
deixaria de concorrer a um novo mandato, ser chegar à 
conclusão  de que não haverá tempo suficiente para con-
cluí-las nessa administração.  

salivas
Pelos sinais detectados no momento, o prefeito de Cata-
lão, Adib Elias, vai precisar gastar muita saliva pra tentar 
acalmar um grupo de emedebistas que sempre o acom-
panharam, na decisão de se filiarem no DEM. E o motivo 
da resistência é histórico, por conta dos embates entre 
travados entre os dois partidos, por décadas. A festa da 
filiação está sendo cogitada para o início de 2020.

REvoada
Alguns prefeitos tucanos já estão se preparando para se 
filiar no PP do ex-ministro das Cidades, Alexandre Bal-
dy. Segundo especulações que correm no meio político 
nesses últimos dias, outros prefeitos avaliam a troca do 
PSDB por outros partidos, dentre eles, o DEM do gover-
nador Ronaldo Caiado.

novo tEmpo
Partido que mais atraiu prefeitos eleitos por siglas adversá-
rias nessas duas últimas décadas de “tempo novo” em Goi-
ás, levando inclusive quase todos aqueles eleitos pelo De-
mocrata de Caiado, o novo tempo dirá se a grande corrida 
de prefeitos para o partido do ex-governador Marconi Pe-
rillo era por causa do seu programa, ou por outros atrativos.   

como sE FossE
Reeleito presidente da Assembleia para mais dois 
anos, o deputado Lissauer Vieira (PSB) se empenha no 
trabalho de convencimento de outros parlamentares 
a apoiarem o projeto de reforma da Previdência esta-
dual, enviado à Casa pelo governador Ronaldo Caiado, 
como se ele fosse da base caiadista.  

mas podE viR a sER
Como se fosse da base?, e quem garante que não pode vir 
a ser, num futuro não muito distante? Afinal de contas, 
não é segredo para ninguém que hoje o PSB não é, diga-
mos assim, o partido no qual deputado Lissauer gostaria 
de estar filiado. Faltando ainda mais de dois anos para a 
abertura da “janela” para a mudança de partido, o mais 
prudente hoje é não apostar que a sua futura nova opção 
partidária não seja algum partido da base do governador. 
Quem sabe até mesmo o DEM, por que não? 

maioR aFinidadE
Em se tratando de siglas com as quais possui maior afini-
dade, Lissauer é muito mais próximo do DEM de Caiado, 
ou do PP de Alexandre Baldy, que do PSB, ou de qualquer 
outro sigla com tendência à esquerda, não é mesmo?   

todos poR JuRaci
Acabo de receber informação de 
Rio Verde de um esforço grande 
por parte de um grupo de líde-
res locais, dentre eles o deputa-
do Lissauer Vieira, para tentar 
convencer o ex-prefeito Juraci 
Martins em aceitar disputar  a 
eleição de prefeito no município. 
Médico conceituado e grande produtor rural, Dr. Juraci é o 
único nome capaz de competir com o atual prefeito, Pau-
lo do Vale (sem partido), com alguma chance de sucesso 
na corrida.  O presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, 
também participa da articulação. 

aGi visita
O presidente da Associação Goiana de Imprensa, jornalista 
Valterli Guedes, e o conselheiro aposentado do TCE, Eurico 
Barbosa, visitaram semana passada o repórter fotográfico 
da história de Goiânia e Brasília, Hélio de Oliveira. Hélio de 
Oliveira (na foto ladeado por Eurico e Valterli) está comemo-
rando os seus 90 anos de vida. Imagino que com tantas his-
tórias para contar, a visita deve ter sido bastante agradável.

dEdicação
A propósito da visita ao repórter fotográfico Hélio de Olivei-
ra, poucas vezes durante a sua história, a AGI foi tão bem re-
presentada e bem cuidada, como nesses últimos anos com o 
jornalista Valterli Guedes na presidência da entidade. 
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em itumbiara

Governador Ronaldo Caiado entrega R$ 550 mil em 
melhorias para batalhão do Corpo de Bombeiros

o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou 
nesta quinta-feira 

(14/11) as novas instalações 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado de Goiás (CB-
MGO) de Itumbiara, no Sul 
do Estado. Ao todo, foram 
investidos R$ 550 mil nas 
melhorias da estrutura físi-
ca do 6º Batalhão Bombei-
ro Militar, no Setor Central. 
Após verificar pessoalmen-
te o resultado do trabalho, 
Caiado frisou que a entrega 
tem duplo benefício: para a 
Corporação e a sociedade.

“No momento que você 
dá melhor estrutura, todo o 
material necessário e qua-
lifica as pessoas, dá ainda 
mais condições ao Corpo 
de Bombeiros de Goiás, que 
já é referência nacional. Ao 
mesmo tempo, toda essa 
estrutura reformada, dando 
melhores condições para 
todas as pessoas que exer-
cem essa função, retorna 
diretamente ao cidadão de 
Itumbiara, que se sente se-
guro para ser atendido em 
qualquer necessidade”, ar-
gumentou Caiado.

Secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda fri-
sou que “as dificuldades fi-
nanceiras são grandes, mas 

que não serão, de maneira 
alguma, motivo para deixar 
de honrar com nossa atri-
buição”. Um caminho, para 
ele, são parcerias como esta 
que viabilizou a reforma do 
batalhão, fruto da união en-
tre o Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria da Segu-
rança Pública, com a Prefei-
tura de Itumbiara, o Tribu-
nal Regional do Trabalho 
e o Ministério Público, 
além de empresas priva-
das. Entretanto, atribuiu o 
mérito àqueles que direta-
mente se empenharam na 
obra. “Nada seria possível 
sem o esforço de nossos 
bombeiros de Itumbiara”, 
reconheceu Rodney. 

O subcomandante-geral 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar, coronel Anderson Ciri-
no, destacou que o Batalhão 
é formado por “homens e 
mulheres de valores que 
têm cumprido muito bem 
a sua função.” E também 
elogiou o governador. “É um 
homem temente a Deus e 
que não tem poupado es-
forços para valorizar nossa 
Corporação”, agradeceu.

O prefeito de Itumbiara, 
José Antônio Neto, explicou 
que a primeira visita de Ro-
naldo Caiado a Itumbiara, na 

condição de governador, foi 
tão reconfortante. “Quando o 
senhor teve aquela indisposi-
ção, era justamente a sema-
na de sua vinda para cá. Nos-
sa cidade se uniu em orações 
para o senhor”, lembrou. A li-
derança enalteceu o trabalho 
do governador na área da Se-
gurança Pública, ao ressaltar 
que Caiado tem feito “mais 
com menos”. “Pode contar 
com o apoio irrestrito da Pre-
feitura de Itumbiara, como 
contou na realização desta 
obra conjunta, em favor de 
uma comunidade mais segu-
ra e pelo sentimento de paz 
em nosso meio.”

Após a solenidade, Caiado 
visitou as novas instalações 
do 6º BBM. Antes, descerrou 
a placa e foi homenageado 
juntamente com outras au-
toridades pela entrega dos 
materiais para a obra, que 
concretiza o fortalecimento 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar na região e é resultado 
do investimento constante 
do Governo de Goiás na 
Corporação. Também assis-

tiu a uma breve demons-
tração de salvamento de 
vítima em altura.

Moderno e 
sustentável

A sustentabilidade foi um 
dos conceitos que norteou 
a reforma. O quartel agora 
conta com um sistema de 
energia solar fotovoltaica 
com 120 módulos solares, 
que garantirá a utilização 
de energia limpa e renová-
vel e promoverá economia 
anual estimada de R$ 53 
mil aos cofres públicos.

Caiado lembrou que, no 
mundo de hoje, essa deve 
ser uma preocupação de 
todos, inclusive do poder 
público. “Temos que pensar 
na escassez de água, um 
problema que se agrava 
cada vez mais em todo o 
mundo. Ao mesmo tempo, a 
energia solar vem para mi-
nimizar o consumo e agre-
gar no atendimento a uma 
estrutura como essa, que é 
emergencial e precisa de 

um alto consumo de ener-
gia durante o dia e a noite 
toda”, justificou.

Visando o reaproveita-
mento da água, foi desen-
volvido também sistema de 
captação de águas pluviais 
com capacidade de armaze-
namento de 10 mil litros. O 
aparato é automatizado por 
painel elétrico, contribuindo 
assim para a melhoria dos 
trabalhos internos e exter-
nos executados pelos bom-
beiros militares da cidade.

Também foi feita a revi-
talização da caixa d’água e 
da torre de salvamento em 
altura, garantindo reapro-
veitamento do espaço exis-
tente e melhores condições 
para o treinamento das ati-
vidades de salvamento em 
altura como rapel e escala-
da. Todo o sistema elétrico 
do 6º BBM foi reformulado, 
com a adoção de luzes de 
led, e implementado o des-
carte seletivo de lixo.

Além da inauguração, 
foram entregues novos ma-
teriais operacionais para o 

Batalhão. O investimento 
foi de mais de R$ 56 mil em 
equipamentos como detec-
tor multigás, computador e 
cilindros de mergulho, cabo 
para rapel, máscara de pro-
teção química, lanternas 
de led, vestimentas para 
atendimento de ocorrências 
com produtos perigosos, 
motoserras, esguicho regu-
lável, entre outros materiais. 

Também estiveram pre-
sentes o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales; o de-
putado federal José Nelto; 
o deputado estadual Álvaro 
Guimarães; os comandan-
tes coronel José Henrique 
Moreira (5° CRBM), coro-
nel Wellington (6°CRBM) e 
tenente Carlos Borges de 
Lira (6° BBM); o delegado 
regional Ricardo Chueire; o 
bispo diocesano de Itum-
biara, Fernando Brochini; o 
presidente do diretório do 
Democratas de Itumbiara, 
Egídio Gizzetti; além de pre-
feitos, vice-prefeitos, verea-
dores, juízes e autoridades 
eclesiásticas da região. 

Sustentabilidade foi um dos conceitos 
que norteou a reforma do quartel, que 
promoverá economia anual estimada 
de R$ 53 mil aos cofres públicos. 
Também foram entregues novos 
equipamentos operacionais
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brechas da lei

AGM apela ao TJ-GO para evitar evasão de ICMS
Cerca de R$ 120 milhões 
de reais por ano de prejuí-
zos, com uma média de R$ 
10 milhões por mês. Essa 
é a estimativa da Secreta-
ria Estadual da Economia 
quanto ao que o Estado 
deixa de arrecadar, preju-
dicando também os muni-
cípios, devido a evasão de 
ICMS na comercialização 
do boi vivo para outros 
estados. Aproveitando 
brechas da lei, empresas 
e comerciantes estão ad-
quirindo o boi em pé e 
transportando os animais 

principalmente para o es-
tado de São Paulo onde os 
animais são abatidos. Isso 
sem gerar nenhum centa-
vo de imposto para Goiás. 
Prática essa que vem se in-
tensificando. Ao todo, men-
salmente, cerca de 30 mil 
bois são transportados de 
Goiás para serem abatidos 
em Estados vizinhos. Os 
comerciantes argumentam 
que fazem o manejo entre 
propriedades de um mes-
mo dono. Mas na prática a 
situação é bem diferente e 
já comprovada que os ani-

mais são levados direta-
mente para o abate. Foram 
constatados, por exemplo, 
casos de propriedades que 
foram alugadas para ma-
quiar a dar suporte legal a 
transação. Fato facilmente 
comprovado uma vez que 
a propriedade destino não 
tinha capacidade de pas-
tagens para suportar o nú-
mero elevado de animais e 
era fruto de locação.

A questão está sendo 
discutida pela justiça com 
várias ações em curso. 
Os pseudo proprietários 

rurais, que na verdade 
são comerciantes, estão 
conseguindo liminares 
na justiça para garan-
tir a continuidade dessa 
prática. Para tanto juízes 
estão se baseando na Sú-
mula nº 166 do Superior 
Tribunal de Justiça a qual 
define que a transferên-
cia de mercadorias não é 
fato gerador de impostos 
(no caso o ICMS) do mes-
mo titular. O Governo do 
Estado e os municípios 
interessados entendem 
de forma diferente,  não 

concordando com a ar-
gumentação uma vez que 
a movimentação desses 
animais tem uma carac-
terística diferente e para 
tanto se baseiam na Lei 
Complementar nº 87/96 
que fala exatamente o 
contrário. O Governo do 
Estado chegou a baixar o 
Decreto nº 9.478/19, mas 
a legalidade do mesmo 
vem sendo questionada 
também na justiça.

Para discutir o proble-
ma e buscar uma solução, 
o vice-presidente da AGM, 

prefeito Kelson Vilarinho, 
se reuniu com o vice-pre-
sidente do Tribunal de Jus-
tiça da Goiás (TJ-GO), de-
sembargador Nicomedes 
Domingos Borges, quando 
foi feita uma explanação 
sobre o assunto. Também 
participaram, além de as-
sessores da AGM, o Ge-
rente de Arrecadação e de 
Fiscalização da Secretaria 
Estadual de Economia, 
Luciano Alves Pessoas, e 
o Coordenador do Agro-
negócio da Secretaria de 
Economia Geraldo Saad.
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Iniciativa ensina canto aos alunos da 
rede municipal de Senador Canedo

elaborado para am-
pliar a aprendiza-
gem e socialização, 

o projeto “Canedo em 
Canto” reúne alunos de 
toda a rede municipal de 
ensino de Senador Ca-
nedo, que recebem aulas 
de canto e coral, além de 
realizarem várias apre-
sentações culturais com 
diversos repertórios, que 

são escolhidos de acor-
do com temáticas traba-
lhadas em sala de aula.

Segundo o professor 
e coordenador do pro-
jeto, Guilherme Toledo, 
as músicas são esco-
lhidas de acordo com 
a temática da apresen-
tação, que sempre es-
tão associadas com os 
conteúdos do plano de 
ensino. “Todos os reper-
tórios são selecionados 
respeitando a natureza 
do espetáculo, sempre 
com músicas apropria-
das ao público infantil 
e fazendo ligação com 
os conteúdos estuda-
dos”, afirma. Os ensaios 

são realizados com tur-
mas de no máximo 30 
alunos, nos dois turnos, 
o que garante que mais 
crianças participem.

Elaborado pela Prefei-
tura de Senador Canedo, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção e Cultura, o projeto 
foi baseado em estudos 
pedagógicos sobre de-
senvolvimento cogniti-
vo, musicalização, e na 
Lei 11.769/08, que ins-
tituiu obrigatório o ensi-
no de música nas esco-
las públicas. “O contato 

com a música contribui 
para a construção do 
conhecimento, amplian-
do a criatividade, con-
centração e memória. 
Então não é somente a 
beleza da apresentação, 
mas também o desen-
volvimento das crianças, 
construção social e pe-
dagógica”, explica.

Cultura e 
aprendizagem

As aulas são descon-
traídas e de acordo com 
a faixa etária, a didática é 
diferente. Durante o ano 
foram realizadas algu-
mas apresentações, com 

diversos temas, e agora, 
as turmas se preparam 
para o Natal. A gestora da 
Escola Municipal Maria 
Faleiro de Araújo, Mônica 
Manso, afirma que a ini-
ciativa foi bem recebida 
pelos alunos, professores 
e pais. “As crianças além 
de demonstrar grande 
desenvolvimento esco-
lar, ficam muito felizes 
em participar do coral, 
pois é um momento de 
aprendizagem que foge 
totalmente da dinâmica 
de sala de aula. Os pais 
e professores também se 
encantam com a beleza e 
talento das crianças, que 
a cada dia, melhoram o 

desempenho”, aponta.
A seleção dos alunos 

para o coral é realizada 
através de sorteio. Atual-
mente, 13 escolas muni-
cipais são participantes. 
Guilherme explica que, 
futuramente, novas esco-
las participarão do pro-
grama. “Nossa ideia é co-
locar o “Canedo em Canto” 
em todas as escolas da 
rede municipal, quere-
mos alcançar o maior 
número de crianças. Te-
mos uma grande procura, 
tanto de pais, quanto de 
alunos que querem parti-
cipar. Nossa meta é atin-
gir todas as escolas, sem 
exceção”, esclarece.

Implantado em 
2019, o projeto 
atende mais de 
600 crianças
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Prefeitura retoma quarta obra de Cmei
O prefeito Iris Rezende 
assinou ordem de serviço 
para retomada da quarta 
obra de Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(Cmei). Na manhã desta 
quinta-feira (14/11) o ges-
tor autorizou o término 
da construção do Cmei 
Residencial Mendanha, na 
Região Noroeste, que esta-
va paralisada desde 2015, 
ainda na gestão anterior.

Na ocasião, Iris des-
tacou a importância do 
investimento na área da 
Educação, com foco na 
formação dos futuros cida-
dãos. “A educação é um dos 
pontos altos da sociedade. 
O investimento numa obra 
significa que vamos pro-
porcionar oportunidade 

de estudos para centenas 
de crianças, que amanhã 
darão uma contribuição a 
altura do país e da socie-
dade”, destacou.

Paralisada devido à fa-
lência da construtora res-

ponsável, a obra passou 
por atualização de pro-
jeto e orçamento e será 
retomada com 11% de 
construção, tendo prazo 
de aproximadamente 120 
dias para a conclusão, a 

partir da assinatura da or-
dem de serviço. A estrutura 
tem o modelo padrão da 
Prefeitura, com capacidade 
para cerca de 160 alunos.

O secretário municipal 
de Educação e Esporte, 

professor Marcelo Costa, 
falou do prazo para o tér-
mino da construção, bem 
como da expectativa de 
retomada de mais obras 
paralisadas e do início da 
construção de novas uni-
dade de Educação Infantil, 
firmando o compromisso 
de campanha do Prefeito 
e visando a redução da 
demanda manifesta por 
vagas.

“Este é o quarto Cmei 
que está sendo retoma-
do. Logo no início do ano 
letivo colocaremos à dis-
posição da comunidade 
essas vagas no Residencial 
Mendanha. Além das onze 
obras que estão sendo re-
tomadas, temos mais quin-
ze Cmeis que estão sendo, 

nesse momento, licitados e 
que vão começar as obras, 
com término previsto para 
o final do primeiro semes-
tre do ano que vem; e mais 
dez outras que estão em 
projeto. A ideia é que se-
jam mais 25 novos Cmeis 
e mais cem salas modula-
res. Ao todo, serão quase 
seis mil novas vagas à dis-
posição da população em 
2020”, disse.

Neste ano já foram re-
tomadas as obras do Cmei 
Parque Atheneu II, Cmei 
Residencial Jardins do Cer-
rado 4, Cmei Residencial 
Buena Vista 3 e, agora, do 
Residencial Mendanha. A 
unidade, quando inaugu-
rada, atenderá alunos de 
6 meses a 3 anos de idade.
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TRiBUTo
Nesta véspera de feriado, 14 de 

novembro, o Metropolitan Mall recebe 
o Executiva no Palco, a partir das 

20h. A vez será da banda Breakdown, 
que apresentará um tributo a Bon 

Jovi com grandes clássicos da banda. 
A apresentação contará ainda com 
sucessos do rock internacional dos 

anos 80 de bandas como Guns n’ 
Roses, Aerosmith, Pink Floyd e muito 

mais.  A entrada é gratuita.

PEiXEs 
oRNaMENTais

Com o objetivo de trazer a magia e 
diversidade do fundo dos mares, o 

Passeio das Águas Shopping recebe 
a 1ª Aquashow, entre dos dias 15 e 17 
de novembro. A exposição, que será 

montada em frente ao Magazine 
Luíza, conta com 318 aquários, com 

7 espécies diferentes, em ambientes 
que simulam a vida nas águas. Entre 

as atrações, estão o peixe Betta, o 
Mbunas, e Platy. A entrada gratuita.

DEscoNTos
A Aviva, detentora dos destinos 

Costa do Sauípe e Rio Quente, além 
do parque aquático Hot Park, terá 

promoções para todos os seus 
destinos durante a Black Friday 2019. 

Neste ano, a data será no próximo dia 
29, porém desde o dia 18 de novembro 

os clientes já poderão aproveitar as 
promoções, que seguem até 1º de 

dezembro. Para Rio Quente, durante 
a semana oficial da Black Friday, 

os pacotes promocionais vigentes 
chegam a 35% de desconto, além 

de diversas promoções diárias, que 
ficarão disponíveis por apenas 24h, 

com descontos de até 45%. Hot Park 
também terá diversas combinações, 

com descontos de até 30%.

saMBa
O Quintal do Jajá realizará uma roda de 
samba acústica, nesta quinta-feira (14) 

à noite. Além de curtir o som, o público 
poderá escolher entre diversas opções 

de petiscos do cardápio, como carne 
de panela na cumbuca, filé de frango 

ao molho de catupiry, pastelzinho 
de camarão, bolinho de arroz com 

parmesão recheado com requeijão 
cremoso, espetinhos e jantinhas. A 

casa, que funcionará das 17h30 às 23 
horas, terá entrada franca.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Arte Plena - Anna Carolina Cruz, Wanessa Cruz e Sandro Tôrres estão de casa nova. Comemorando os 12 anos 
da Arte Plena Produção em Cultura, o trio inaugurou no último sábado a Arte Plena Casa Galeria, no Setor Sul. 

Gentileza gera saúde - Para Luis Fernando Abreu 
Rodrigues, condutor no HCAR, a saúde mental vem 
dos sorrisos, abraços e conversas que oferece às 
pessoas todos os dias. “Percebo que quando sorrio 
e converso com os pacientes, me sinto bem comigo 
mesmo e tudo isso retorna para minha vida.”

2 3

4

CMB Fashion - A empresária do ramo de semijoias 
Marcia Vilella com excelentes promoções durante as 
comemorações dos 20 anos do CMB Fashion.
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Especialista - A Clínica de Estética Karine Gouveia 
recebe mais um conceituado profissional para o 
time. O cirurgião dentista Rodrigo Otávio Leite, 
especialista em ortopedia facial e traumatologia 
bucomaxilofacial, leva novas técnicas para a 
empresa, que agora oferece o lifting nasal.
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brasília

Brasil entrega presidência do Brics 
e destaca trabalho em inovação

Com o fim da 11ª Cú-
pula do Brics, grupo 
formado por Brasil, 

Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul, o Brasil entregou 
hoje (14) a presidência ro-
tativa do bloco. Na avalia-
ção do presidente Jair Bol-
sonaro, guiado pelo lema 
“Crescimento Econômico 
para um Futuro Inovador”, 
durante este ano, o Brasil 
conseguiu dar ênfase à 
inovação, “essencial para 
fomentar a produtividade 
e competitividade de nos-
sas economias, condições 
necessárias para o desen-
volvimento e bem-estar 
dos nossos povos”.

Segundo o presidente, 
os países do grupo têm 
buscado criar os meios 
práticos para que a coope-
ração ajude a assegurar às 
economias a permanente 
atualização tecnológica, 
exigida pela economia di-
gital, com destaque para a 
criação da Rede de Inova-
ção do Brics, do Instituto 
de Redes Futuras e para 
a parceria para a Nova 
Revolução Industrial. “Por 
meio dessas instâncias, 
nossos países podem au-
mentar a pesquisa cientí-
fica, estimular a produção 
de bens e serviços inova-
dores e melhor capacitar 
os profissionais”, desta-
cou Bolsonaro.

De acordo com o pre-
sidente, o Brasil também 
orientou a reunião de 
jovens cientistas para a 
discussão sobre inovação 
e juventude.

Durante seu discurso na 
sessão plenária da cúpula 
do Brics, que aconteceu no 
Palácio do Itamaraty, em 
Brasília, Bolsonaro ressal-
tou a importância da co-
operação entre os cinco 

países e fez um balanço 
dos principais temas tra-
tados durante o ano. “Essas 
reuniões resultaram em 
um maior conhecimento 
recíproco na identificação 
de oportunidades e de co-
operação e demonstram a 
vitalidade e o potencial da 
colaboração entre gover-
nos e sociedades”, disse.

O presidente brasilei-
ro destacou a adoção de 
uma perspectiva pragmá-
tica no comércio interna-
cional e a assinatura de 
acordos entre as agências 
de promoção de comércio 
e investimentos. Na área 
da segurança, o Brasil con-
centrou esforços no com-
bate ao terrorismo e na 
luta contra corrupção, em 
seminários, grupos de tra-
balho e uma reunião sobre 
recuperação de ativos.

Na saúde, a presidência 
brasileira do Brics focou a 
promoção do aleitamento 
materno e a pesquisa da 
tuberculose, com o objeti-
vo de tornar mais barato 
o acesso a medicamentos. 
Houve avanços e ainda 
acordos para pesquisa 
energética, assistência 
aduaneira e de satélites.

Parceiros
Em 2020, a Rússia assu-

mirá a presidência rotativa 
do Brics. De acordo com 
o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, estão pro-
gramados 150 eventos em 
diferentes níveis no pró-
ximo ano e a expectativa 
é ampliar a cooperação 
em política externa nas 
principais áreas de inte-
resse dos países do bloco.

Para Putin, o Brics de-
veria ser mais prático em 
assumir ações no âmbito 
das Nações Unidas, em 

prol da resolução de 
questões globais cru-
ciais e na elaboração 
de padrões e normas 
internacionais de com-
bate ao terrorismo e ao 
crime transnacional.

No que se refere à 
cooperação econômica, 
a presidência russa vai 
propor a criação de um 
fundo de títulos para o 
Brics e novas iniciativas 
em matéria tributária, al-
fandegária e de agências 
antitruste. De acordo com 
Putin, na área de ciência e 
saúde, a Rússia quer ain-
da promover o programa 
Rios Limpos do Brics.

Cooperação 
mais eficaz

Para o primeiro-mi-
nistro da Índia, Nahendra 
Modi, é possível tornar a 
cooperação do Brics mais 
eficaz para enfrentar os 
desafios da economia glo-
bal e desenvolver mais 
as políticas de comércio 
e investimentos entre os 
países. Ele defendeu a 
redução dos custos das 
transações comerciais e 
bancárias e a contínua 
promoção da economia 

digital e fomento de tec-
nologias de comunicação.

Modi propôs a reali-
zação de cúpulas sobre 
água e segurança hídri-
ca e sobre saúde digital 
e o desenvolvimento de 
inovações nesse setor de 
saúde e bem-estar.

O primeiro-ministro 
indiano destacou ainda a 
importância dos países do 
Brics agirem juntos para 
fortalecer sua participação 
no Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas, na 
Organização Mundial do 
Comércio e outros órgãos 
globais. Modi destaca o 
terrorismo como uma 
grande ameaça à vida das 
populações e à economia 
global, e defende o apri-
moramento dos mecanis-
mos contra terroristas.

Protecionismo
O presidente chinês, Xi 

Jinping, voltou a mostrar 
preocupação com o au-
mento do protecionismo 
e disse que os países do 
Brics devem se opor ao he-
gemonismo e à política de 
poder e precisam colocar 
em prática o multilatera-
lismo e o peso das eco-
nomias emergentes nos 

assuntos internacionais.

Equilíbrio comercial
Assim como o Brasil, 

a África do Sul também 
é um país exportador de 
matéria-prima e, hoje, du-
rante seu discurso na ple-
nária do Brics, o presidente 
do país, Cyril Ramaphosa, 
falou sobre o interesse da 
África do Sul em aumentar 
o valor agregado de seus 
produtos e discutir os de-
sequilíbrios comerciais en-
tre os países do bloco.

De acordo com Rama-
phosa, a partir de maio 
de 2020, entrará em vigor 
uma área de livre comér-
cio no continente africa-
no, com abrangência de 
54 países, uma popula-
ção 1,2 bilhão e US$ 3 
bilhões da riqueza mun-
dial. Para ele, além das 
repercussões culturais e 
sociais, a área vai levar 
à criação de novos mer-
cados, o que poderá ser 
vantajoso para o Brics.

O presidente africano 
defendeu ainda intensifi-
car o apoio a micro e pe-
quenas empresas, sobre-
tudo aquelas lideradas por 
mulheres, jovens e grupos 
minoritários. Segundo ele, 

esses negócios correspon-
dem a 91% das empresas 
formais sul-africanas, 60% 
da força de trabalho e 35% 
das riquezas do país.

Declaração 
de Brasília

Ao final da sessão ple-
nária, os chefes de Estado 
do Brics aprovaram a De-
claração de Brasília, uma 
compilação de tudo que 
foi realizado sob comando 
da presidência brasileira 
no último ano e os resul-
tados da cúpula realizada 
nesta quinta-feira. No do-
cumento está refletida a 
visão do Brics em relação 
à necessidade de reformar 
o sistema multilateral, a 
importância de fortalecer 
a arquitetura econômico-
-financeira internacional, 
ao imperativo de resolver 
crises regionais por meio 
do diálogo e da diploma-
cia e ao futuro da coopera-
ção intra-Brics.

A programação do Brics 
em Brasília seguiu com um 
encontro do Conselho Em-
presarial do Brics e termi-
nou com um almoço para 
as delegações do bloco, no 
Palácio do Itamaraty.

Rússia recebe a presidência do grupo
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O presidente da Russia, Vladimir Putin, durante Diálogo 
dos Líderes com o Conselho Empresarial do BRICS

O presidente da China, Xí Jìnpíng, durante Diálogo 
dos Líderes com o Conselho Empresarial do BRICS

O Primeiro-ministro da República da Índia, Narendra Modi, du-
rante diálogo dos Líderes com o Conselho Empresarial do BRICS 
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

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
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pArALÍMpICo

Madrugada começa dourada 
para o Brasil no Mundial de Dubai

o Brasil abriu o pe-
núltimo dia do 
Mundial de Atletis-

mo Paralímpico, em Dubai 
(Emirados Árabes Unidos), 
com dois ouros e dois re-
cordes mundiais, em clas-
ses específicas para atletas 
cadeirantes em decorrên-
cia de sequelas de polio-
mielite, lesões medulares 
ou amputações. A primeira 
a assegurar o degrau mais 
alto do pódio foi a paulista 
Elizabeth Gomes no lança-
mento de disco classe F53. 
Na sequência, o paraibano 
Cícero Valdiran arrematou 
o ouro no lançamento de 

dardo classe F57. Ambos 
quebraram os recordes 
mundiais das suas respec-
tivas modalidades. Ainda 
na madrugada desta quin-
ta-feira (14), a alagoana 
Marivana Nóbrega faturou 
o bronze no arremesso de 
peso classe F35 (sequelas 

em decorrência de parali-
sia cerebral).

A disputa feminina do 
lançamento de disco foi 
a mais acirrada: agrupou 
competidoras de três 
classes (F51, F52, F53, 
destinadas a cadeiran-
tes) e todas elas bate-

ram recordes. O recorde 
mundial da classe F52 
foi quebrado pela brasi-
leira Beth Gomes que foi 
ouro ao cravar 16m89cm 
de distância. A prata ficou 
com a ucraniana Iana Le-
biedieva (classe F53), com 
a marca de 16m26cm, e o 

bronze com outra ucra-
niana Zoia Ovsii (classe 
F51), cujo lançamento 
atingiu uma distância de 
13m52cm.

A prova de lançamento 
de lançamento de dardo 
classe F57 foi ainda mais 
emocionante. Foram ao 
todo 12 participantes, e 
Cícero Valdiran foi o 11º 
a fazer o lançamento. O 
adversário direto do bra-
sileiro era o iraniano Ama-
nolah Papi, que detinha o 
recorde mundial, até então 
de 48m60cm. Logo na se-
gunda tentativa o brasi-
leiro alcançou a marca de 
48cm59. Foi no quinto lan-
çamento que Cícero Valdi-
ran ultrapassou o irania-
no: bateu o recorde com 
a distância de 49m26cm 
e assegurou o ouro para 
o Brasil. A prata ficou com 
o iraniano Amanolah Papi 
(47m80cm) e o bronze 
com o sírio Mohamad Mo-

hamad (46m01cm).
A alagoana Marivana 

Nóbrega arrematou a ter-
ceira medalha desta ma-
drugada. Ela foi bronze no 
arremesso de peso clas-
se F35, com a marca de 
9m44cm. A vencedora foi a 
ucraniana Mariia Pomazan 
(12m94cm) e a prata ficou 
com a chinesa Jun Wang 
(10m94cm).

Prata no salto 
em distância

O Brasil também garan-
tiu uma prata na prova de 
salto em distância, classe 
T36, com Rodrigo Parreira. 
Ele alcançou a marca de 
5m58 para ficar na segun-
da posição, atrás apenas 
do russo Evgenii Torsu-
nove, que saltou 5m73. O 
bronze ficou com o ucra-
niano Oleksandr Lytvy-
nenko, com 5m55.

País vence 
nas provas de 
lançamento de 
disco F52 e de 
dardo F57 Da
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