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n Há uma disputa em Aparecida pela 
vice na chapa da reeleição de Gustavo 
Mendanha. No momento, o ex-prefei-
to Maguito Vilela trabalha duro para 
colocar na vaga o ex-deputado federal 
e seu ex-auxiliar Euler Morais. 

n O PP goiano fala grosso e garan-
te, via seu presidente Alexandre 
Baldy, que vai receber pelo menos 
20 filiações de prefeitos nas próxi-
mas semanas. A maior parte, diz, 
virá do PSDB, que, de fato, é vítima 
de uma debandada.

n A Assembleia vai aprovar e o gover-
nado Ronaldo Caiado rapidamente san-
cionará a lei de encampação da Enel. O 
imbróglio jurídico que virá na sequên-
cia será um dos maiores e mais sensa-
cionais de todos os tempos em Goiás. 

n O deputado estadual Gustavo Seb-
ba hesita quanto a sua candidatura a 
prefeito de Catalão diante diante do 
receio de enfrentar a reeleição de Adib 
Elias, que demorou, mas transformou 
a cidade em um canteiro de obras.

n A situação financeira do governo do 
Estado parece estar melhorando com 
velocidade suficiente para que o paga-
mento do mês de novembro, pelo que se 
adianta na Secretaria da Economia, seja 
quitado surpreendentemente no dia 30. 

n Anderson Máximo deixou a Se-
cretaria da Casa Civil e se inscreveu 
para a lista sêxtupla da OAB com 
vistas à nomeação do próximo de-
sembargador inerente ao quinto 
constitucional. É aposta mais do 
que certa para compor o TJ.

n Em 2020, o governador Ronaldo Caia-
do contará com uma vaga no Tribunal 
de Contas do Estado, a do conselheiro 
Helder Valin, que completará 5 anos na 
Corte e terá direito a se aposentar. Va-
lin não vai esperar um dia a mais. 

n Magda Mofatto , quando está em 
Caldas Novas, circula pelas ruas e faz 
compras na feira, sempre bem recebida. 
A candidatura do marido Flávio Canedo, 
é apenas cortina de fumaça para evitar 
desgastes precoces para a deputada. 

n Mais oito prefeitos vão deixar o PSDB, 
nos próximos dias, para se filiar ao PP. O 
jornalista Divino Olávio, na sua coluna 
aqui no Diário Central, dá os nomes. Da-
niela Vaz Carneiro, de Ipameri, será, no 
grupo, a maior perda dos tucanos. 

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

É uma péssima notícia a indicação que o ex-ministro, ex-deputado federal e atual 
secretário de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy fez do próprio irmão, Adria-
no, para a Secretaria Estadual de Cultura, selando uma aproximação do PP com o 
governador Ronaldo Caiado. Adriano não tem nenhuma tradição na área. Isso é muito 
ruim. Será secretário só porque é irmão do irmão. Alexandre Baldy é um jovem que, 
privilegiado pelas circunstâncias da vida, mostra que repete o comportamento de 
todos os velhos viciados que o antecederam: primeiro a família, depois o resto. 
Para quem tem ambições na política, trata-se de um mau passo. O ex-governador 
Marconi Perillo pagou caro, por exemplo, por usar todo o seu poder para indicar o 
cunhado Sérgio Cardoso para uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios. Re-
solveu, talvez, a vida de Sérgio, mas acabou com a sua – como se viu nas planilhas 
da Justiça Eleitoral logo após as eleições de sete de outubro do ano passado, nas 
quais a nomeação do parente afim teve inegável participação.
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cÉlio SilVEiRa pENSa Na pREFEitURa DE lUZiÂNia, MaS NÃo pElo pSDB
Único deputado federal do PSDB, Célio Silveira coça a cabeça atrás de uma porta de saída que o leve para outro partido sem risco de perder o man-
dato. Ele avalia a hipótese de ser candidato a prefeito de Luziânia – onde já teve dois mandatos bem sucedidos –, mas receia se candidatar com um 
partido que acumulou desgastes em excesso em Goiás. Trata-se de uma eleição que está se delineando com pinta de ser fácil para ele, que tem peso 
político elevado na cidade, ao contrário dos nomes cogitados até agora – os principais são os deputados Diego Sorgatto, do PSDB, e Wilder Cambão, 
do PSD, ambos padecendo nas pesquisas com margens estreitas e pouco convincentes. Por qualquer sigla que não a dos tucanos, Célio Silveira tem 
pinta de que ganha a prefeitura sem maiores dificuldades – e se livra do mandato na Câmara Federal, que não dá a ele nenhuma satisfação pessoal. 

JÂNio DaRRot FicaRÁ Na HiStÓRia coMo o pRESiDENtE QUE aFUNDoU o pSDB
O PSDB, que tinha 77 prefeitos em Goiás, caiu para 74 com a desfiliação de Rafaell Melo, de Ceres; Pedro Fernandes, de Porangatu; e Pábio 
Mossoró, de Valparaíso. Na verdade, 73, já que um renunciou – Nélio Pontes, de São Miguel do Araguaia, preso pela Polícia Federal por tráfico 
internacional de drogas, assumindo em seu lugar a vice Azaíde Borges, do Podemos. Há mais na lista de defecções: 8, segundo o colunista 
Divino Olávio. O presidente estadual Jânio Darrot corre risco de passar à história como responsável pelo período em que os tucanos mais 
perderam quadros no Estado. Uma espécie de coveiro do partido, enfim. 

MaiS UM FERiaDo EM GoiÂNia É iDEia aBUSiVa DE RoMÁRio policaRpo
Onde é que está com a cabeça o presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Romário Policarpo, ao propor a ins-
tituição de mais um feriado em Goiânia – o Dia da Consciência Negra, a ser “comemorado” em 20 de novembro – e 
apregoar que, para essa finalidade, já conta com o apoio do prefeito Iris Rezende – comprometido, segundo ele, a san-
cionar a data assim que for aprovada pela Câmara. Se Romário Policarpo tivesse consciência (sem trocadilho), deveria 
saber que feriados são prejudiciais para todos, patrões e empregados. Reduzem os negócios e desaceleram a economia, 
ainda mais em um país que já padece sob um excesso deles, muitos inerentes à visão católica do mundo, como a sexta-
-feira santa, o dia de corpus christi e a padroeira de Goiânia, em particular. Nada disso tem sentido em uma realidade 
que caminha cada vez mais rápido em direção à racionalidade econômica e de repente é obrigada a fazer pausas para 
atender a causas que sequer são do conhecimento das maiorias. Não dá para acreditar que Iris Rezende vai entrar nessa.

FoRÇaS Do atRaSo coNSpiRaM coNtRa a pRoFESSoRa Bia DE liMa No cEE
É totalmente descabida e exageradamente injusta a decisão de um desembargador que suspendeu a indicação da professora Bia de Lima, presidente 
do Sintego, para representar o magistério no Conselho Estadual de Educação, a pedido do deputado delegado Humberto Teófilo (um dos parlamen-
tares mais atrasados e rudes da atual Legislatura). O parlamentar que alegou duplicidade de projeto em um mesmo ano legislativo: Bia de Lima fora 
reprovada pela Assembleia no primeiro semestre, mas o governador Ronaldo Caiado, cumprindo corretamente o seu papel, reapresentou o nome 
dela, dessa vez aprovado sem dificuldades. Aposta-se, a decisão será revertida e a professora reinvestida em um direito que não é seu, mas da classe 
pela qual fala legitimamente – não importa a sua ideologia. 

VaNDERlaN E pRoF. alciDES toMaM o caMiNHo DE SaíDa Do pp
Enquanto amplia seus quadros com a anunciada adesão de mais de 20 prefeitos, o PP corre o risco de se enfraquecer com a defecção de lideranças de peso 
real, como o senador Vanderlan Cardoso e o deputado federal Prof. Alcides. O primeiro avalia sua transferência para o PSD, com a finalidade de disputar o 
governo do Estado em 2022, enquanto o segundo foi convidado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro para engrossar as fileiras da Aliança pelo Brasil, 
a legenda que o capitão está criando. Nem um nem outro correriam riscos de perda de mandato: Vanderlan, porque a senatória não é alcançada pela lei da 
fidelidade partidária e Prof. Alcides porque estaria migrando para uma agremiação nova, o que é permitido pela legislação eleitoral. 

BalDY ENVEREDa pElo caMiNHo DoS paRENtES 
Na política E MoStRa QUE É UM JoVEM VElHo
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Lissauer Vieira é eleito presidente do Colegiado 
de Presidentes das Assembleias Legistativas

o chefe do Legislati-
vo Goiano, deputa-
do Lissauer Vieira 

(PSB), irá presidir, a partir 
de janeiro de 2020, a nova 
gestão do Colegiado de 
Presidentes das Assem-
bleias Legislativas. Ele foi 
eleito para comandar a 
agremiação, por aclama-
ção, no final da tarde des-
ta sexta-feira, 22. O pleito 
ocorreu durante a progra-
mação oficial da 23ª edi-
ção da Conferência organi-
zada pela União Nacional 
dos Legisladores e Legis-
lativos Estaduais (Unale), 
que aconteceu na cidade 
de Salvador (BA). 

Lissauer agradeceu a 
confiança depositada pe-
los demais estados bra-
sileiros no Parlamento 
goiano e prometeu hon-
rar com as responsabili-
dades do cargo, durante o 
exercício do ano seguin-
te. “Sei que muitos serão 

os desafios, mas confirmo 
o meu compromisso em 
dar sequência às pautas 
aqui discutidas, colocan-
do-me desde já à dis-
posição para encontrar 
as devidas soluções aos 
problemas convergentes 
em nossas casas legisla-
tivas e que nos afligem 
enquanto presidentes, 
em nosso caminhar coti-
diano”, externou.

A gestão de 2020 do co-
legiado tem sua primeira 
reunião prevista para o fi-
nal de janeiro, em Belo Ho-
rizonte (MG). O presidente 
do Legislativo mineiro, 
Agostinho Patrus (PV), foi 
eleito para o cargo de se-
cretário geral. Além dele, 
Lissauer contará ainda 
com os trabalhos do chefe 
do Parlamento capixaba, 
Erick Musso (PRB), que as-
sumirá a vice-presidência 
da agremiação.

A nova diretoria arreba-

nhou os votos das 18 casas 
legislativas representadas 
na Assembleia Geral des-
ta tarde. Além dos esta-
dos citados, participaram 
igualmente da votação 
os representantes dos Le-
gislativos de Sergipe, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Acre, 
Bahia, Amapá, Tocantins, 
Santa Catarina, Rondônia, 
Distrito Federal, Roraima, 
Paraíba, Pernambuco e 
Mato Grosso. 

Representação 
na Unale

Também foi eleita e 

empossada, nesta tarde, 
a nova diretoria da Unale. 
A deputada baiana, Ivana 
Bastos (PSD) irá conduzir 
os trabalhos da entidade a 
partir de janeiro do próxi-
mo ano. O deputado goia-
no, Vinícius Cirqueira (Pros) 
assume a secretaria geral, 
na vaga por ela aberta. 

Cirqueira, que está em 
seu primeiro mandato en-
quanto parlamentar, falou 
da satisfação em poder 
secretariar a presidente 
recém-eleita e de sua gra-
tidão a Lissauer, a quem 
atribui a conquista no car-
go. “Espero poder fazer o 

melhor trabalho possível 
para união de todos os le-
gisladores no País e, com 
isso, trazer mais reconheci-
mento para o nosso esta-
do”, complementou. 

Além de Vinícius, o pre-
sidente Lissauer esteve 
acompanhado de outros 
cinco parlamentares goia-
nos durante a Conferên-
cia da Unale deste ano. 
Tratam-se dos deputados 
Coronel Adailton (Progres-
sistas), Cairo Salim (Pros), 
Álvaro Guimarães (DEM), 
Talles Barreto (PSDB), 
Thiago Albernaz (Solida-
riedade) e Lêda Borges 

(PSDB), que juntos ajuda-
ram igualmente a compor 
a delegação goiana duran-
te o evento realizado na 
capital baiana.

Demais 
representações

A comitiva goiana con-
tou ainda com a parti-
cipação de um corpo de 
servidores composto por 
vários diretores da Casa. 
Durante o evento, eles 
compartilharam experi-
ências inovadoras de ges-
tão com os demais esta-
dos brasileiros presentes. 

O COLEGIADO DE PRESIDENTES 
DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS 
SERÁ COMANDADO PELO 
DEPUTADO LISSAUER VIEIRA (PSB) 
DURANTE O ANO DE 2020
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Governo promove eleição popular para escolha de 10 
agraciados com a recém-criada Comenda “Cidadão Herói”
Você conhece o Yuri Vaz ou 
o Felipe Augusto Andra-
de? E o professor Ribeiro 
Lima? Sim, você tem razão: 
eles não são celebridades 
das redes sociais, tampou-
co costumam dar entrevis-
tas em jornais impressos 
ou televisivos. Anônimos? 
Bem, isso depende do pon-
to de vista. Pra muita gen-
te, eles não são simples-
mente figurantes de uma 
peça em curso. Eles são 
protagonistas, que fazem 
a diferença na comunida-
de em que vivem ou nos 
locais por onde passam. E 
tal qual o samaritano, que 
parou o seu percurso para 
ajudar um judeu, esses 
homens também aprende-
ram a colocar o interesse 
coletivo acima do pessoal.

O Yuri e o Felipe, por 
exemplo, estavam em via-
gem pela GO-505, quan-
do avistaram uma fumaça 
preta na beira da rodovia, 
início de um incêndio que 
prometia se alastrar por 
uma propriedade particu-
lar. “Será que vale o risco 
de pararmos a caminho-
nete para tentar conter o 
fogo?”, pensaram. A refle-
xão foi rápida e, poucos se-
gundos depois, lá estavam 
os amigos a pisotear as 
labaredas para extinguir 
os focos. Tiveram êxito e, 
segundo Yuri, o preço do 
gesto não custou mais do 
que o solado dos sapatos e 
muito suor. Eles descobri-
riam, depois, que o incên-
dio havia sido causado por 
latinhas de bebidas que 

haviam sido descartadas 
no acostamento e no mato.

Já o professor Ribeiro 
Lima criou o movimento 
“Todos contra o Bullying, 
Todos contra o Triângu-
lo da Dor” e, com o pro-
pósito de defender uma 
sociedade mais pacífica, 
começou a percorrer o 
Estado de Goiás para pa-
lestrar sobre o assunto e 
inspirar a juventude. 

Podem parecer gestos 
pequenos, mas é aquela 
velha história que nossa 
“criança interior” conhece, 
de cor e salteado, pois certa-
mente aprendeu na escola: 
se cada um, realmente, ti-
rasse um tempo para servir 
ao próximo, nós não estarí-
amos vivendo num mundo 
tão violento e caótico.

Cidadão-Herói
O Governo de Goiás 

promove o concurso “Ci-
dadão-Herói”, cujo objeti-
vo é valorizar os goianos 
que, no seu dia a dia e por 
iniciativa própria, realizam 
ações em prol do Estado e 
da sociedade. Os interes-
sados em participar deve-
rão produzir e enviar um 
vídeo de sua ação volun-
tária, ou de algum amigo, 
de até um minuto e meio 
(90 segundos), para o site 
www.cidadaoheroi.com.br.

“Quero condecorá-los 
na Praça Cívica, com todas 
as honras de Estado. Seja 
o professor que ajudou 
a reconstruir a escola, o 
cidadão que ajudou uma 
creche, a pessoa que ajudou 
um asilo, outra que recons-

truiu um Batalhão”, destaca 
o governador Ronaldo Caia-
do. “Todos nós juntos, cada 
um em seu gesto de ajudar 
Goiás, vamos reconstruir 
o Estado e dar ainda mais 
essa noção de cidadania 
ao nosso povo”.

As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 30 
de novembro. Na mesma 
plataforma virtual será 
aberta uma votação, entre 
2 e 9 de dezembro, para 
os internautas elegerem 
as melhores histórias. Os 
vídeos mais votados pelo 
público vão render ao pro-
tagonista da “ação do bem” 
a Comenda da “Ordem do 
Mérito Cidadão-Herói”, que 
será entregue pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 

Pode participar do con-

curso qualquer cidadão 
que tem domicílio eleito-
ral em Goiás há pelo me-
nos dez anos e que realize 
ações ou desenvolva pro-
jetos que possam servir de 
exemplo e inspiração para 
a sociedade no sentido da 
construção coletiva de um 
Estado melhor e mais justo 
para todos. A participação 
é vedada a indivíduos em 
exercício de cargo público 
eletivo, de cargo comissio-
nado ou em função comis-
sionada, em quaisquer das 
esferas e níveis de Poder. 

Por decisão do gover-
nador Ronaldo Caiado, dez 
“Cidadãos-Heróis” conde-
corados em 2019 serão es-
colhidos por meio de vota-
ção popular no site www.
cidadaoheroi.com.br.
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aparecida de goiânia

Prefeitura adquire equipamentos de 
tomografia e ressonância de última geração

o s equipamentos vão 
atender toda a rede, 
reduzindo o tem-

po de espera por exames, 
agilizando diagnósticos e 
proporcionando mais con-
forto e qualidade aos pa-
cientes do SUS. Além disso, 
serão entregues mais duas 
novas ambulâncias equi-
padas para o transporte de 
pacientes na cidade.

Gustavo Mendanha 
destaca que os dois equi-
pamentos instalados no 
Hospital Municipal darão 
mais qualidade aos servi-
ços prestados em Apareci-
da, que já é referência em 
Saúde para outros 55 mu-

nicípios da região Centro-
-sudeste: “Nossos pacientes 
não precisarão mais se des-
locar para outras cidades 
em busca desses exames. 
Muito pelo contrário, a ten-
dência que identificamos é 
que Aparecida de Goiânia 
está recebendo cada vez 
mais pessoas de fora para 
utilizar nossos serviços. A 
abertura do HMAP revolu-
cionou a Saúde municipal, 
que passou a ser referên-
cia para todo o país em um 
novo conceito de SUS, mais 
moderno e humanizado”.

Para o secretário Ales-
sandro Magalhães, os equi-
pamentos representam o 

aumento da segurança para 
pacientes e profissionais: 
“Os aparelhos adquiridos 
para o HMAP são dos mais 
avançados que há no mer-
cado, desenvolvidos para 
facilitar o uso e proporcio-
nar excelente qualidade de 
imagem e conforto ao pa-
ciente. Nosso Hospital é o 
único público do Estado que 
possui um tomógrafo com 
essa tecnologia avançada. 
Os aparelhos já estão insta-
lados e em pleno funciona-
mento”. A título de exemplo, 
o secretário ressalta que no 
tomógrafo serão realizados 
até mesmo exames cardí-

acos, geralmente feitos em 
uma mesa de cirurgia. “O 
conceito do HMAP é aten-
der com qualidade e resolu-
tividade”, completa.

Mais independência
O novo aparelho de res-

sonância magnética, que 
demandou um investimen-
to de 2,795 milhões de reais 
aos cofres públicos, tem ca-
pacidade para 800 exames 
mensais e vai funcionar 
24h, todos os dias da sema-
na, atendendo os pedidos 
de exames das unidades de 
urgência e emergência da 
cidade. Além disso, o apa-

relho servirá aos pacientes 
que realizam exames por 
agendamento e que eram, 
em alguns casos, encami-
nhados para Goiânia para 
realizar diversos tipos de 
diagnóstico.

Já o novo tomógrafo, que 
teve um custo de 2,027 mi-
lhões de reais, tem capaci-
dade para realizar até 100 
exames por dia e irá reduzir 
em 90% o tempo de espe-
ra dos pacientes. Segundo 
dados da Central de Regu-
lação de Aparecida de Goi-
ânia, quando não era caso 
de urgência ou emergên-
cia, a população esperava 

aproximadamente 20 dias 
para realizar uma tomogra-
fia computadorizada. Com a 
aquisição do aparelho pela 
Prefeitura, o tempo pode ser 
reduzido para uma média 
de dois dias úteis. “De uma 
forma geral, todos os inves-
timentos que Aparecida re-
alizou com a aquisição des-
ses aparelhos resultarão em 
uma economia para nosso 
município”, acrescentou o 
secretário de saúde.

Ambulâncias
A aquisição das duas no-

vas ambulâncias, com capa-
cidade para transportar mil 
pacientes por mês, marca a 
renovação da frota munici-
pal. Os veículos promoverão 
o transporte de pacientes 
entre as unidades de Saú-
de da cidade e trarão mais 
conforto e segurança para 
quem realiza tratamento 
programado e necessita 
do serviço. O investimento 
para a aquisição das am-
bulâncias foi de aproxi-
madamente 330 mil reais, 
realizado com recursos do 
Fundo Municipal de Saú-
de. Com os novos veículos, 
a frota de suporte básico 
da Prefeitura passa a ter 
10 ambulâncias sanitárias, 
que atendem toda a rede.

O prefeito Gustavo Mendanha e 
o secretário de Saúde Alessandro 
Magalhães entregam, às 16 horas 
desta segunda-feira, 25, no Hospital 
Municipal de Aparecida de Goiânia 
(HMAP), dois novos aparelhos de 
tecnologia de ponta em exames 
de diagnóstico por imagem: um 
tomógrafo computadorizado e uma 
ressonância magnética
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Secretaria da Mulher comemora oito anos de atuação
A Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres (SMPM) completa 
no domingo (24/11) oito 
anos de ação em defe-
sa das vítimas de vio-
lência doméstica. Desde 
sua criação, a secretaria 
tem desenvolvido proje-
tos, campanhas e  ações 
para a prevenção e o en-
frentamento à violência 
contra a mulher, além 
de atuar na articulação 
com outros órgãos da 
administração e com a 
sociedade civil, visando 
promover a proteção na 
perspectiva de gênero e 
a incorporação nas de-
mais políticas públicas.

Instituída oficialmente 
pela Lei Complementar 
nº 221/2011, no dia 24 
de novembro de 2011, 
a Secretaria de Políticas 
Públicas Para as Mulhe-
res foi criada com o obje-

tivo de elaborar, fiscalizar 
e implementar políticas 
públicas que proporcio-
nem qualidade de vida 
às mulheres da capital e 
redução da desigualdade 
de gênero. Após sua cria-
ção, a SMPM integrou-se 
a estrutura da adminis-
tração municipal, depois 
de 17 anos funcionando 
como Assessoria Especial.

Para a titular da pasta, 
Ana Carolina Almeida, a 
Secretaria da Mulher foi 
um importante passo na 
construção de uma política 
de gênero sólida e perma-
nente. “Queremos intensi-
ficar ainda mais ações para 
assegurar o empodera-
mento e o empreendedo-
rismo como forma de dar 
dignidade e autonomia a 
todas as goianienses em 
situação de vulnerabili-
dade social.”

A Secretaria Municipal 

de Políticas para as Mulhe-
res (SMPM) está localizada 
na Rua 16-A, nº 350, Setor 
Aeroporto, Goiânia – GO. 
Para saber informações so-
bre as atividades, projetos 
e cursos desta pasta, aces-
se: Facebook  Secretaria 
Municipal de Políticas 
para as Mulheres - Insta-
gram @Secretaria_Mu-
lher ou pelo telefone 
3524-2933 / 3524-2934.

Serviços oferecidos 
pela Secretaria 
da Mulher

Casa Abrigo Sempre 
Viva - serviço de acolhi-
mento institucional para 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica ou nas 
relações íntimas de afe-
to com o risco de morte, 
bem como de seus depen-
dentes. Além de abrigar 

mulheres e filhos, a casa 
oferece atendimentos 
psicológicos, acompanha-
mentos na área da saú-
de, educação e encami-
nhamento para curso de 
qualificação profissional, 
serviços para obtenção de 
documentação e passa-
gens de retorno as suas ci-
dades de origem. A equipe 
interdisciplinar ainda faz o 
acompanhamento de mu-
lheres que já adquiriram 
autonomia emocional e 
financeira e já foram desli-
gadas da casa abrigo.

Centro de Referên-
cia de Atendimento à 
Mulher Cora Corali-
na - serviço que oferta 
atendimento e acompa-
nhamento interdiscipli-
nar (social, psicológico 
e de orientação jurídica) 
às mulheres em situação 
de violência de gênero.

Rodas de Conversas 

para mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade e/
ou risco social com temas 
sobre Saúde da Mulher, 
Violência Doméstica e Fa-
miliar e Reciclagem.

Cursos de qualifica-
ção profissional - com o 
objetivo de incentivar o 
empreendedorismo das 
mulheres e a autonomia 
econômica, o órgão dis-
ponibiliza cursos de qua-
lificação profissional. Em 
2019, por meio do con-
vênio “Mulher, Trabalho e 
Cidadania” com o Gover-
no Federal em parceria 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), foram ofere-
cidos os seguintes cursos: 
Assentamento de Cerâ-
mica, Panificação, Mode-
lagem Industrial para Je-
ans, Corte de Tecidos para 
Confecção de Roupas e 
Costura industrial.
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coMÉDia
Márcio Donato é integrante do grupo “4 

Amigos” e este é o seu segundo show 
solo de comédia. O espetáculo “E olha 
que eu tô sóbrio” que é a continuação 
do seu último solo “ É pra isso que eu 

tô vivendo”. Para “matar” os goianos de 
tanto rir o comediante se apresenta em 
Goiânia, no teatro da PUC Campus 5, na 

sexta-feira (06/12), às 21h. Sob produção 
local da Cultura do Riso Entretenimento, 

os ingressos estão com valores a partir 
de 25 reais.

sUNBÁ 
Os dançarinos Taís Benite e Alexandre, do 

Rio de Janeiro, trazem suas experiências 
pela Europa para a segunda edição do 

SunBá, um evento que reúne os maiores 
nomes do samba de gafieira nacional 

para um workshop exclusivo, nos dias 
30 de novembro e 1º de dezembro. O 

evento contará com a presença de 100 
dançarinos profissionais e amadores que 

compartilham a paixão pelo ritmo. Ao final 
do curso professores e alunos se unem 

para a tradicional festa de encerramento, 
realizada na Somos Vivência em Arte, no 

setor Bueno, em Goiânia.

Dia Do DoaDoR
Nesta segunda-feira (25), quando é 

celebrado o Dia Nacional do Doador de 
Sangue Voluntário, o Banco de Sangue 

Hemolabor receberá seus doadores com 
um dia especial parabenizando-os pelo 

seu ato, com lanche reforçado com cara de 
festa. Além dos doadores regulares, no dia, 

colaboradores de várias empresas parceiras 
também devem tirar um pouquinho do 

seu tempo para doar sangue e reforçar os 
estoques do Banco de Sangue. Das 7h às 

17h30.

soliDaRiEDaDE
O Mercure Goiânia Hotel participa, de 

2 a 13/12, da Semana da Solidariedade, 
realizada em toda a rede Accor e que terá a 
colaboração do Ibis e do Ibis Styles. A ação 
vai arrecadar roupas, calçados, enxoval de 
hotel, gelatina, itens de higiene pessoal e 

brinquedos para os abrigos Dom Fernando 
(crianças), São Vicente de Paula (idosos) e 

Centro de Apoio ao Doente de Aids (CADA). 
O hotel também disponibilizará ponto de 

coleta de tampinhas plásticas para o Projeto 
Tampamania. Doações podem ser feitas 

até o dia 06/12, na recepção do Mercure. O 
encerramento da campanha terá uma tarde 

do abraço, às 15 horas, na Praça do Sol.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Coquetel de negócios -  A gerente comercial do Museu de Cera de Caldas Novas, Ingryd Gomes, a diretora do Hotel Real 
Executive, a turismóloga, Rose Páscoa e a executiva de contas da April, Marianna Rodovalho, participaram do Coquetel de 
Negócios para Agentes de Viagens, realizado em comemoração dos três anos do hotel.

Republica da moda - A empresária Andreia Daher 
recebeu a jornalista Raquel Pinho e a arquiteta Aline 
Santos na inauguração da República da Moda, no 
Estação da Moda Shopping. Elas aproveitaram e 
testaram o aplicativo de compras. 

2 3

4

Aniversário - A Dj Larissa Lahw tocou no aniversário do amigo 
assessor Leo J. Vilares na boate Vilão Premium Goiânia. 
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Inauguração - Encantadas com a proposta da loja, a 
designer de moda Raquel Pires, ao lado do consultor de 
moda Fábio Potje e Morgana gerente da loja Raquel Pires.
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Prêmios
Ainda dá tempo de concorrer aos prêmios 
em dinheiro da campanha “Vem Poupar e 

Ganhar - Sicredi”,  que segue até o dia 11 de 
dezembro. A cooperativa de crédito fará no 
total 309 sorteios até o fim da campanha. 

Serão entregues prêmios de R$ 2 mil, R$ 10 
mil e no dia 28 de dezembro acontecem os 
três sorteios mais esperados com prêmios 
no valor de R$100 mil cada, todos líquidos 
de impostos. Para participar, basta ter uma 
conta corrente ou conta poupança no Sicre-
di ou no Woop Sicredi e acumular números 
da sorte. A cada 100 reais aplicados em 
Poupança, Sicredi Invest, RDC ou Depósito 
à Prazo a partir do dia 01/04/2019, você re-
cebe um número da sorte e a cada R$ 100 
reais aplicados em poupança programada, 
você receberá números da sorte em do-
bro. Todos os depósitos geram números da 
sorte para os 309 sorteios durante o ano 
de 2019. O regulamento e as condições de 
participação estão disponíveis no site www.
vempoupareganhar.com.br

TemPorários
De acordo com a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), a expectativa para o Natal é a 
contratação de 91 mil trabalhadores tem-
porários, principalmente nos setores de 

vestuário, com 62,5 mil vagas e de super e 
hipermercados, com 12,8 mil. O Bretas, rede 
de supermercado com lojas em Goiás e Mi-
nas Gerais,  disponibilizará 438 vagas tem-
porárias, sendo 142 para as lojas de Goiás 
e 296 para Minas Gerais, com atuação para 
os cargos de operador de caixa e repositor. 

Black Friday na 44
O Mega Moda Shopping e o Mega Moda 
Park realizam a sua primeira Black Fri-
day, até o dia 30 de novembro. As lojas 
participantes darão grandes descontos 
aos clientes atacadistas. Com o objetivo 
de maximizar as vendas de final de ano, 
a ação traz como mote “A melhor opor-
tunidade para você renovar seu estoque”.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Banco do Brasil

Bancos divulgam condições de 
mutirão de renegociação de dívidas

segundo a Federação 
Brasileira de Bancos 
(Febraban), 261 agên-

cias bancárias de todo o 
Brasil funcionarão neste 
dia até às 20h, oferecen-
do orientação financeira a 
clientes e a possibilidade 
de negociar dívidas em 
atraso. A negociação tam-
bém poderá ser feita nas 
demais agências do país, 
no horário normal de fun-
cionamento, nos canais 
digitais dos bancos e pela 
plataforma.

Nesta edição, seis ban-

cos participam do mu-
tirão de renegociação: 
Banco do Brasil, Banrisul, 
Bradesco, Caixa Econômi-
ca, Itaú Unibanco e San-
tander. A lista de agências 
estará disponível até a 
próxima semana.

Banco do Brasil
Durante a semana de 

Negociação e Orienta-
ção Financeira, o BB dará 
descontos de até 92% na 
liquidação de dívidas e 
oferecerá prazos que po-
dem chegar a 120 meses, 

além de até 180 dias de 
carência. O banco também 
oferecerá, promocional-
mente, taxas de juros até 
14% menores para as ope-
rações de renegociação.

Podem participar todos 
os clientes pessoa física 
que possuam operações 

de crédito vencidas com 
o BB, independentemen-
te da faixa de renda e do 
tempo de inadimplência. 
Mais de 60 mil funcioná-
rios no país participarão 
da ação.

Além de mobilizar to-
dos os seus pontos de 

atendimento no mutirão, 
o BB também abrirá 57 
agências em horário es-
tendido, das 10h às 20h, 
nas capitais e no Distrito 
Federal. Outra opção aos 
clientes é o atendimento 
digital pelo Portal de Re-
negociação de Dívidas e 

pelo aplicativo do BB.
Nesta semana, o Portal 

Solução de Dívidas do BB, 
acessível pela internet ou 
pelo aplicativo, ultrapas-
sou a marca de 1 milhão 
de acordos negociados 
desde o seu lançamento, 
em setembro de 2014. O 
valor total corresponde a 
R$ 12,5 bilhões.

Do total de acordos 
renegociados, 543 mil 
acordos (53%) foram efe-
tuados no canal internet 
banking e 486 mil (47%) 
no mobile. O canal mobi-
le foi disponibilizado em 
2016 e já responde por 
83% do volume de acor-
dos realizados mensal-
mente nos canais digitais.

Quanto aos montantes 
negociados, R$ 7,3 bilhões 
foram na internet (58%) e 
R$ 5,2 bilhões no mobile 
(42%), sendo R$ 10,1 bi-
lhões de clientes pessoas 
físicas (81%) e R$ 2,4 bi-
lhões de clientes pessoas 
jurídicas (19%).

O Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal e o Santander 
já divulgaram as condições de 
renegociação de dívidas da primeira 
edição da Semana da Negociação e 
Orientação Financeira, que ocorrerá 
entre os dias 2 e 6 de dezembro
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Refreskant chega de cara nova nas gôndolas. Mais sabor, aroma e cor de fruta. Es-
tas são as características do novo Refreskant. A marca goiana ganhou um novo 
rendimento, de cinco litros e também novas embalagens. O slogan “Refreskant é 
o sabor” volta repaginado - foi atualizado para “Refreskant é o sabor, agora com 
mais sabor”. A canção, protagonizada pela dupla sertaneja goiana Bruno e 
Marrone há mais de dez anos, pode ser ouvida novamente nas rádios e redes 
sociais.  O objetivo é matar a saudade dos consumidores de 16 a 34 anos que 
acompanharam o nascimento da marca e ainda tem na memória a canção.
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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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campeão

Jogadores do Flamengo chegam 
ao Rio em clima de festa

a equipe desembar-
cou do ônibus que a 
trouxe do Aeroporto 

Internacional do Galeão e 
seguiu em um caminhão 
aberto, para delírio dos 
torcedores, que esperavam 
os jogadores desde o iní-
cio da manhã no centro da 
cidade. Atrás do caminhão 
que leva a equipe, foi co-
locado um cartaz com a 
frase Vencemos Juntos.

A multidão tomou pra-
ticamente todo o trajeto 
planejado para o desfile 
da vitória, desde a Igreja 
da Candelária até a está-
tua de Zumbi, próximo ao 
Sambódromo.

Torcedores de todas 
as idades fizeram ques-
tão de comparecer, des-
de pessoas mais velhas, 
que viram a última con-
quista rubro-negra da 
Libertadores da América, 
em 1981, até jovens que 
nasceram bem depois dos 
últimos títulos interna-
cionais do clube.

Algumas famílias leva-
ram crianças e bebês de 
colo, na certeza de que 
fazem parte da história 
rubro-negra.

Bolsonaro
Uma aeronave da Força 

Aérea Brasileira (FAB) in-

terceptou o voo que trazia 
os atletas do Flamengo, de 
Lima para o Rio.

O presidente Jair Bol-
sonaro publicou em sua 

conta da rede social 
Facebook a mensagem 
transmitida pelo rádio da 
aeronave na qual felicita 
o time pela conquista.

“A Força Aérea Brasi-
leira, em nome do presi-
dente brasileiro, Jair Bol-
sonaro, dá as boas-vindas 
ao time do Flamengo e 

felicita a equipe campeã 
que tão bem representou 
o Brasil na conquista da 
Copa Libertadores”, afir-
mou o piloto.

Os jogadores do Flamengo chegaram 
ao centro do Rio de Janeiro às 12h30 
deste domingo, dando início à festa 
de consagração pelo título da Taça 
Libertadores da América
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