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incEntivo

Empresários terão apoio do Governo para 
gerarem empregos no Nordeste e Norte goianos

o governador Ronal-
do Caiado deixou 
sua assinatura na 

placa que indica a pedra 
fundamental do empreen-
dimento que deve repre-
sentar uma virada signifi-
cativa na história de Santo 
Antônio do Descoberto, no 
Entorno do Distrito Fe-
deral. A empresa J Fleury 
Assessoria e Consultoria 
Imobiliária deu início nes-
ta terça-feira (26/11) à 
instalação de um amplo 
vetor industrial, logístico, 
automobilístico e hote-
leiro, que deverá injetar 
um investimento da or-
dem de R$ 90 milhões no 
município. O grupo rece-
beu hoje licença ambien-
tal das mãos do prefeito 

Adolpho Roberto.
Caiado parabenizou o 

que considerou “ação co-
rajosa” de empresários à 
frente daquilo que o Esta-
do espera: criar emprego e 
diminuir desigualdades re-
gionais. “O objetivo não é 
criar pólos de riqueza, mas 
atender o cidadão goiano 
naquilo que ele precisa. E 
o emprego é melhor pro-
grama social para resgatar 
a dignidade dos cidadãos. 
Assim, os empresários in-
teressados em atacar as 
carências regionais e levar 
desenvolvimento a todos 
os rincões do Estado te-
rão total apoio de Ronaldo 
Caiado”, assegurou.

Diretor-presidente do 
grupo da J Fleury Assesso-

ria e Consultoria Imobiliária, 
Juliano Fleury destacou que 
o projeto traz benefícios e 
sustentabilidade. “Busca-
mos um lucro sadio, um lu-
cro do bem. Não queremos 
deixar heranças malditas”, 
pontuou. A envergadura do 
projeto e sua importância 
para a economia da região 
do Entorno e para Goiás foi 
reconhecida pelo Governo 
do Estado que assinou, em 
julho, um protocolo de in-
tenções garantindo incenti-
vos fiscais para o Complexo 
Vilah 7 Curvas. 

Caiado lembrou que, 
momento em que recebeu 
o projeto, imediatamen-
te assinou o protocolo e 
autorizou todos os incen-
tivos que terão uma fina-
lidade objetiva. “Acredito 
que mais de 30 mil pes-
soas que moram em San-
to Antônio do Descoberto 
trabalham em Brasília. 
Este empreendimento vai 
trazer dignidade a essa 
região, que é a segunda 
mais populosa do Estado 
e totalmente desassistida 
por todo tipo de incentivo 
durante todos esses anos”, 

completou o governador.
O mesmo grupo em-

presarial também vai fi-
car a cargo do projeto de 
revitalização e ampliação 
da Feira Coberta e a Ro-
doviária de Santo Antônio 
do Descoberto. A maquete 
foi apresentada ao gover-
nador Ronaldo Caiado em 
outubro. “O projeto já está 
sendo trabalhado junto à 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra) e à Secretaria 
de Indústria e Comércio 
(SIC). Espero em breve 
podermos iniciar obras 
que nos darão condições 
de recepcionar bem as 
pessoas, de trazer um cli-
ma sadio para as pessoas 
poderem conviver”, vis-
lumbrou o governador.

Cidades
dormitório

Localizado às margens 
da BR-060, e ancorado no 
grande potencial da região 
que integra a Região Inte-
grada de Desenvolvimento 
Social do Distrito Federal 
e Entorno (Ride), o Com-

plexo Vilah Sete Curvas 
terá uma área de cerca de 
1 milhão de metros qua-
drados, reunindo 174 lotes 
com terrenos de 500 a 50 
mil metros quadrados. 
Com grande área verde 
e vocação para o desen-
volvimento sustentável, 
está voltado para atra-
ção de novas indústrias 
não poluentes centros de 
distribuição e construção 
de um centro comercial 
(outlet), polo de tecnolo-
gia, confecções, hotelaria e 
automobilismo. A projeção 
é abrigar até 70 empresas.

A estimativa é que o 
projeto mude o perfil dos 
municípios do Entorno, 
para que deixem de ser 
cidades-dormitórios e pos-
sam oferecer condições 
para que os moradores 
trabalhem e vivam com 
dignidade. Prefeito de San-
to Antônio do Descoberto, 
Adolpho Roberto,destacou 
que a prefeitura tem que 
deixar de ser a maior 
empregadora em um 
município com mais de 
cem mil habitantes. “O 
que garante mais inde-

pendência no melhor 
plano social: Bolsa Famí-
lia ou emprego? Não há 
dúvida quanto à resposta, 
e o governador teve essa 
sensibilidade”, declarou.

Estiveram também 
presentes ao evento o 
presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás (Co-
dego), Marcos Cabral; o 
diretor-presidente da Goi-
ásFomento, Rivael Aguiar; 
o sócio-diretor da Vilah 
Sete Curvas, Wagner Rossi; 
a primeira-dama de Santo 
Antônio do Descoberto, 
Joana D’Arc; os prefeitos 
Hildo do Candango (Águas 
Lindas) e Doutor Alysson 
(Alexânia); o presidente 
da Confederação Brasi-
leira de Automobilismo, 
Waldner Bernado de Oli-
veira; o vice-presidente da 
Ibraceds, Antônio Almeida; 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Márcio Parente; o 
comandante do 17° CRPM, 
Coronel Luiz Raiza; além 
de vereadores, subsecre-
tários da SIC, prefeitos, ex-
-prefeitos, presidentes de 
partidos e empresários.

Governador prestigiou lançamento 
da pedra fundamental do 
empreendimento que deverá injetar 
um investimento da ordem de R$ 
90 milhões no município de Santo 
Antônio do Descoberto
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adufg contra ministro

A entidade que representa os professores 
da Universidade Federal de Goiás está inter-
pelando o ministro da Educação, Abraham 
Waintraub (DEM). Tudo pela declaração da 
semana passada, quando o ministro afirmou 
que existem plantações intensivas de maco-
nha e laboratórios de drogas sintéticas nos 
prédios federais. A interpelação é uma opor-
tunidade para o declarante provar o que dis-
se. O passo seguinte seria um processo, muito 
provavelmente por injuria, calúnia e difama-
ção. Briga de gente grande. E necessária.
 
goiás perde energia
Enel e Governo de Goiás acenam que vai 
longe a disputa pelo controle da distribuição 
de energia elétrica em Goiás. O governador 
Ronaldo Caiado vem fazendo gestões há 
quase um ano pra tentar cassar a conces-
são, que é federal. Convocadas as autorida-
des de Brasília não toparam a empreitada. A 
equipe de Caiado costurou um acordo, para 
garantir a melhoria na qualidade de serviço. 
Ao que parece, essa melhoria também não 
vai vir. Com isso, volta à cena a guerra, que 
é eminentemente política, cada um usando 
as armas que tem. 

governo
Caiado continua fazendo gestões, mas a sua 
força maior hoje está no parlamento. Na 
Alego, sinalização de trâmite acelerado para 
o projeto que encampa a empresa de volta 
para o Governo de Goiás. 

enel
A empresa busca a justiça, com respaldo da 
associação que congrega as distribuidoras 
de todo o país. Está levando o problema 
como ameaça a todas as outras empresas 
que atuam no país. Vira lobby. 

pior
Se a distribuição continuar com a Enel (o mais 
provável), a qualidade vai continuar patinando, 
sem atender nem o consumidor doméstico, 
nem os investimentos previstos por parte de 
empresas. Se voltar para o Estado, não há ga-
rantia nem da estrutura mínima pra garantir 
a continuidade do serviço. O consumidor, de 
imediato, vai sair perdendo. 

incentivos em xeque
Assim como a polêmica com a Enel, a CPI 
dos Incentivos Fiscais tem trazido insegu-
rança no meio empresarial. Economista, o 
deputado Thiago Albernaz (SD) defende a 
manutenção do Fomentar, do Produzir, já 
existentes, e do Pro Goiás, que está nascen-
do. Sem incentivos, não há a instalação de 
novos empreendimentos, pela distância dos 
grandes centros consumidores.  O Governo 
de Goiás continua pregando que os incen-
tivos baixam a arrecadação, argumento 
questionável, uma vez que é uma renda que 
não existiria sem os incentivos, uma vez que 
as empresas não estariam no Estado.
 
incentivo sim
Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Men-
danha (MDB) diz à coluna que tem conversado 
muito e procurado outros gestores municipais. 
Lembra que o crescimento de Aparecida está 
focado nos polos industriais. Sem incentivos, 
haverá, segundo ele, quebra neste processo. 

talvez
Nome de destaque na CPI, o deputado 
Humberto Aidar (MDB) é lembrado para 
a próxima vaga no TCE. 

explicado
O desânimo do ex-presidente Lula em re-
lação a candidatura em 2022 faz sentido. 
A nova condenação em segunda instância 
é mais um complicador. Tanto na justiça 
quanto na opinião pública. 

pose
PDT e PSB costuram aliança para a 
prefeitura de São Paulo, que reuniria a 
ex-prefeita Marta Suplicy e o ex-gover-
nador Márcio França, em uma frente de 
centro-esquerda. O PT não será chama-
do porque não abre mão de ter candida-
to na maior cidade do país. 

sicredi 30 anos

A semana vai terminar com a conclusão 
de um projeto profissional: escrever um 
pouco da história da maior cooperativa 
de crédito do país na região nas últimas 
três décadas. Uma história que começou 
ligada ao campo e chegou a cidade, va-
lorizando empreendedores e ajudando a 
melhorar a vida das pessoas. Foi um tra-
balho gratificante. Na foto, Denys e Ana 
Paula (Fato Comunicação), Clécio (mar-
keting Sicredi) e Wilhelm Wiking, um dos 
primeiros entrevistados, em Cristalina. 

egressos
UFG reúne nesta quinta, 28, seus ex-alu-

nos no auditório da Faculdade de Medici-
na. Festa já tradicional. 

mais de 30
O Brasil tem hoje 32 partidos políticos 
registrados no TSE. Aptos, portanto, a 
participar das eleições. A UDN está pró-
xima de conseguir o registro. 

mais de 70
Outros 76 partidos se organizam para 
conseguir o mesmo registro. Mes-
mo sendo o último a ser lançado, o 
Aliança Pelo Brasil, do presidente Jair 
Bolsonaro, corre contra o tempo para 
conseguir o registro até abril, para 
participar das eleições municipais. Um 
dos mais curiosos é o PNC, Partido da 
Nação Corinthiana.

sem internet
TSE adiou para semana que vem o jul-
gamento de consulta sobre validade 
de assinaturas eletrônicas. Ministério 
Público é contra e o primeiro a votar 
também. Conclusão no dia 3.

esfriou
Os seguidores de Bolsonaro que 
querem se candidatar ainda estão 
meio perdidos. Não sabem se conti-
nuam no PSL, se apostam na Aliança 
ou em outra sigla. Tudo só ficará cla-
ro em março. 

por que?
O Vila Nova não volta a formar times a 
partir da sua base.

marcelohel@gmail.com

“Os homens quando 
não são forçados a 

lutar por necessidade, 
lutam por ambição”.  

(Maquiavel)

agm

Prefeitos se mobilizam contra a extinção de municípios
a Associação Goia-

na de Municípios 
(AGM) e a Federa-

ção Goiana de Municípios 
estão mobilizando ges-
tores municipais goianos 
para que participem da 
grande mobilização pre-
vista para o próximo dia 
3, em Brasília, e que tem 
como objetivo principal 
marcar posição contrária 
quanto a proposta de se 
extinguir municípios com 

menos de 5 mil habitantes 
ou que a sua arrecadação 
seja inferior a 10% da re-
ceita. A iniciativa do evento 
é da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), 
que promove mobilização 
em todos os Estados. Em 
Goiás esse trabalho está 
sendo feito pela AGM, FGM 
e a União dos Vereadores 
de Goiás. Recentemente o 
presidente da CNM, Gla-
demir Aroldi, participou 

em Goiânia de uma audi-
ência pública do Senado, 
promovida através de ini-
ciativa do senador goiano 
Luiz do Carmo. Dezenas de 
prefeitos e de lideranças 
políticas participaram do 
debate que aconteceu no 
auditório da OAB. Dentre 
os participantes os pre-
sidentes de todas as en-
tidades que representam 
o municipalismo goiano: 
Paulo Sérgio de Rezen-

de (AGM), Haroldo Naves 
(FGM) e vereador Ricardo 
Oliveira (UVEGO).

O senador ouviu dos 
prefeitos a reivindicação 
para que o Senado traba-
lhe contra a proposta de 
extinção de municípios 
com menos de 5 mil habi-
tantes e com arrecadação 
inferior a 10% da receita. 
“Extinguir não é a solu-
ção. O que deve ser feito 
é criar condições para que 

esses municípios se de-
senvolvam e fortaleçam 
suas economias”, salientou 
Paulinho. Já o presidente 
da CNM Glademir Aroldi 
afirmou aos participantes 
que  “vamos lutar contra a 
extinção de 1.252 Municí-
pios do nosso país”.

A mobilização também 
vai pressionar parlamen-
tares para a aprovação 
de pautas prioritárias que 
tramitam no Congresso 

Nacional, como a do 1% 
do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) de 
setembro, a inclusão de 
Municípios na Reforma da 
Previdência, a execução 
direta de emendas, o Im-
posto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) e 
a Nova Lei de Licitações. A 
entidade destaca a impor-
tância de os gestores se 
inscreverem para a mobi-
lização.
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A hipertensão é uma das principais causas de 
morte e atinge entre 20% e 35% da popu-
lação adulta na América Latina.  A doença 

ocorre quando a pressão do sangue, causada pela 
força de contração do coração nas paredes das 
artérias, para impulsionar o sangue para todo o 
corpo, se eleva.  A hipertensão pode, com o passar 
dos anos, além gerar problemas no coração, que 
se torna dilatado e mais fraco, pode levar ao abc - 
popularmente conhecido como derrame.Uma das 
causas,  da também conhecida pressão alta,  É A 
obesidade. Especialistas de diversos países discu-
tem de forma sistemática como prevenir o aumento 
de peso e  também diminuir os índices alarmantes. 
Para se ter uma ideia, atualmente, 32 milhões de bra-
sileiros são obesos. A alternativa de tratamento  que 
tem se consagrado como o melhor tratamento para 
a obesidade e doenças associadas no mundo é a ci-
rurgia bariátrica e metabólica, um procedimento se-
guro e eficaz,  que consiste na redução da dimensão 
do estômago e do intestino, proporcionando altera-
ções dos hormônios gastrointestinais  que modulam 
o sistema fome - saciedade e controlam também a 
produção de insulina pelos pâncreas. De  cada 100 
brasileiros , 50 estão  acima do peso. Desses 50,  
16 estão empenhados na luta contra a obesidade, 
mas não conseguem emagrecer e  o pior não con-
seguem mudar os hábitos alimentares.

Diante deste perigo, os resultados de um estu-

do coordenado pelo Hospital do Coração de São 
Paulo,  apontam que a cirurgia bariátrica e meta-
bólica  podem reduzir ou eliminar a necessidade 
de medicamentos para controle da hipertensão 
arterial na maioria dos pacientes obesos.  O estu-
do foi realizado com 100 pacientes, aleatoriamen-
te designados para serem submetidos à cirurgia 
de redução do estômago (bypass gástrico) ou para 
continuar com seus tratamentos com medicamen-
tos anti-hipertensivos.

 Em decisão recente, o Conselho Federal de Me-
dicina ampliou a indicação para a cirurgia bariátri-
ca. Antes o procedimento era recomendado apenas 
para adultos com obesidade mórbida, ou seja, com 
índice de massa corporal, acima de 40. Agora é indi-
cada também para adolescentes e para aqueles com 
IMC a partir de 30 e com diabetes tipo 2.

Em apenas cinco anos, a procura pela cirurgia 
aumentou 47%, de acordo com estatísticas da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 
Hoje, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos, no 
ranking mundial da redução no estômago. Uma al-
ternativa  positiva que diminui os riscos de doença 
do coração, diabetes, apneia do sono e a obesidade 
mórbida, resgatando a saúde e a qualidade de vida.  

* Leonardo Porto Sebba, é presidente da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica

Leonardo P. SebbaPeso e hipertensão

goiânia

Secretário visita escola vencedora 
do Prêmio Gestão Destaque

a Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Esporte (SME) re-

aliza, nesta quinta-feira 
(28/11), a última edição 
do Projeto Secretário na 
Escola, desta vez na Es-
cola Municipal Francisco 
Matias, no Parque Anhan-
guera. A instituição foi 
a vencedora na catego-
ria de ensino regular no 
Prêmio Gestão Destaque, 
que premiou os melho-
res projetos gestores das 
unidades de ensino mu-
nicipais da capital.

O Secretário na Escola 
consiste no deslocamen-
to do gabinete da SME 
e todo o corpo diretivo 
da pasta para dentro das 
unidades educacionais 
com a finalidade de des-
burocratizar os serviços 
oferecidos. Durante a 
manhã, o secretário Mar-
celo Costa e auxiliares 

vão para perto da comu-
nidade escolar para aco-
lher demandas e resolver 
pendências das institui-
ções de ensino da região 
preterida com diretores, 
professores, alunos e pais.

O projeto contempla 
atendimentos nas áreas 
de alimentação educa-
cional, acompanhamento 
pedagógico, consultoria 
em esporte, gestão de 
pessoas, acompanhamen-
to da rede física e consul-
toria para prestação de 
contas. Nesta edição fo-
ram selecionadas as uni-
dades também premia-
das no Gestão Destaque, 
totalizando dez institui-
ções. Esta é a 11ª edição 
do projeto, desenvolvido 
pela pasta desde o início 
da atual gestão, e conta 
com a participação de es-
colas e Cmeis de todas as 
regiões do capital.

Projeto Secretário na Escola vai 
até Escola Municipal Francisco 
Matias, no Parque Anhanguera
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JEEP EXPERiENcE
 Arena Jeep Goiânia ocorre até 30 de 

novembro, a marca oferece para clientes 
test drive em off road radical. A partir 

desta quinta-feira, 28, uma experiência 
pra lá de radical pode ser vivida pelos fãs 
da Jeep no Arena Jeep Goiânia. O evento 
conta com pista off road para test drive, 

Buffet, Grife jeep gear, espaço kids e 
condições exclusivas oferecidas pelas 

concessionárias para aqueles que querem 
adquirir os veículos, como descontos de 
mais de R$ 35 mil e muito mais. A Arena 

Jeep Goiânia ocorre pela primeira vez 
na Capital de Goiás e vai até sábado, 

30. Com uma proposta mais intimista, o 
evento possibilita uma experiência mais 

próxima com os clientes. O test drive 
conta com um percurso mais radical e 

maior. A pista off road possui 4000 m² 
e, além de uma maior quantidade de 

obstáculos, o King, o ponto mais alto do 
percurso, tem 9 metros de altura.

MoDElaGEM
IFG Aparecida de Goiânia realizará de 29 
de novembro a 2 de dezembro,  4ª Expo 

Modelagem, no Aparecida Shopping.  
Nesta edição, a coleção produzida 

pelas alunas do curso de Modelagem 
do Vestuário, que representarão os 

ícones mundiais da moda. A exposição 
estará a mostra durante o horário de 

funcionamento do shopping.

MERcaDo FiNaNcEiRo
Uma palestra gratuita com o tema: 

“Descobrindo o mercado financeiro” 
será realizada hoje, quinta-feira (28), às 
19h30, no Edifício New York, localizado 

no Setor Marista. O evento abordará 
principalmente o investimento em 
criptoativos.   Os interessados em 

participar da palestra devem apenas 
confirmar a presença pelo whatsapp (62) 

9 9229-4865. As vagas são limitadas.

caNTaTa DE NaTal
A Banda do Exército traz sua belíssima 

apresentação ao público do Flamboyant 
Shopping nesta quinta-feira, dia 28 de 

novembro, às 19h30. O coral é composto 
por 27 militares que trazem instrumentos 

que vão desde a linha de sopro à percussão 
como clarinetes, saxofones, trompetes, 

bombardino, baixos, trombones e bateria. 
Entre as músicas da apresentação estão 

Jingle Bells(Chris MacDonald), Noite Feliz 
(Joseph Mohr) e outros sucessos natalinos. 

A apresentação é aberta ao público.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

3 anos - Na última segunda-feira (25) o Detroit Anápolis comemorou 3 anos e para celebrar o 
momento os empresários Lander Freitas e Keurry Lourenna receberam amigos e convidados.

Gravação do DVD - A dupla Fabrício e Henrique 
gravou o seu primeiro DVD em Goiânia, nesta 
terça, 26. O cantor e compositor Marcelo Martins 
(centro), que teve duas músicas inclusas no 
repertório, prestigiou o evento.

2 3

4

Medicina - O cirurgião plástico goiano Armando Teixeira 
participou do 56º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, 
em Brasília. O congresso é um dos maiores do mundo e a 
cada ano aborda diferentes temas, debatendo o que há 
de mais moderno em técnicas e procedimentos.
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Casa Raiz - Durante o lançamento da coleção Casa Raiz 
Take 2, a  arquiteta  e  gerente comercial da Ventura Casa, 
Taisa Bueno, recebe os arquitetos Carlos Carvalho, do Rio 
de Janeiro, Nildo José, de São Paulo, Junior Piacesi, de Belo 
Horizonte, e a goiana Adriana Mundim para um bate-papo 
sobre o conceito que é referência para a nova linha.
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Senado aprova criação 
do Médicos pelo Brasil

O Senado aprovou, 
na tarde de hoje 
(27), a medida 

provisória (MP) que cria 
o programa Médicos 
pelo Brasil. A MP expi-
raria nesta quinta-feira 

(28) e perderia a valida-
de de não fosse votada. 
A matéria vai agora à 
sanção presidencial.

Ontem (26), o tex-
to foi aprovado na Câ-
mara dos Deputados e 
chegou ao Senado para 
uma aprovação rápida, 
sob risco de expirar. No 
entanto, o presidente do 
Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), havia se 
comprometido a votar a 
MP, mesmo com pouco 
tempo para apreciação 
da matéria. “Ela [MP] 
é importante, tem que 
votar, vou falar com os 

senadores. Mesmo fal-
tando um dia [para ex-
pirar] a gente vai botar 
para votar”, disse ele, na 
semana passada.

Assinada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro 
em 1º de agosto, a MP 
amplia em pouco mais 
de 7,3 mil o número 
de médicos nas áreas 
mais carentes do país 
– 55% dos profissio-
nais serão contratados 
para atender as regi-
ões Norte e Nordeste.

O programa Médi-
cos pelo Brasil, lança-
do em substituição ao 

Mais Médicos, criado em 
2013, também define 
novos critérios para re-
alocação dos profissio-
nais considerando locais 
com maior dificuldade 
de acesso, transporte ou 
permanência dos servi-
dores, além do quesito 
de alta vulnerabilidade. 
A nova proposta ainda 
prevê formação de espe-
cialistas em medicina da 
família e comunidade.

De acordo com as 
regras do programa, os 
profissionais deverão 
ser selecionados para 
duas funções: médicos 

de família e comunida-
de e tutor médico. Todos 
deverão ter registro no 
Conselho Regional de 
Medicina (CRM).

Revalida

O Senado aprovou, 
em seguida, o projeto 
de lei (PL) que institui o 
Revalida, programa que 
faz a revalidação dos di-
plomas de médicos for-
mados em universidades 
do exterior. Esses pro-
fissionais, inclusive os 
cubanos que deixaram o 
Mais Médicos e continu-

aram no Brasil, terão de 
passar pelo processo de 
revalidação do diploma 
para obter o registro e 
atuar no novo programa.

Segundo o texto, po-
derão participar do pro-
grama, que terá duas 
edições a cada ano, fa-
culdades privadas com 
cursos de medicina 
cuja nota de avaliação 
no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estu-
dantes (Enade) seja 4 
ou 5. O programa será 
acompanhado pelo 
Conselho Federal de 
Medicina (CFM).

MP que institui 
programa 
perderia 
validade nesta 
quinta-feira
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Expectativa de vida no 
Brasil sobe para 76,3 
A expectativa de vida 
ao nascer no Brasil 
subiu para 76,3 anos 
em 2018, segundo in-
formações divulgadas 
hoje (28) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).
Em 2017, a expecta-

tiva de vida era de 76 
anos, ou seja, aproxima-
damente três meses a 
menos do que em 2018.

A pesquisa Tábua 

de Mortalidade 2018 
só será divulgada às 
10h, mas as informa-
ções básicas da pes-
quisa já foram anteci-
padas no Diário Oficial 
da União de hoje.
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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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Bruno Henrique marca três e 
Flamengo vence Ceará no Brasileiro

No jogo em que re-
cebeu o troféu do 
Campeonato Brasi-

leiro, o Flamengo derro-
tou o Ceará por 4 a 1 no 
estádio do Maracanã nesta 
quarta (27) diante de um 
público de mais de 67 mil 
pessoas.

Com a vitória desta 
noite, o Flamengo alcan-
çou uma invencibilidade 
de 22 jogos seguidos na 
atual edição do Brasileiro 
e quebrou o recorde de 
maior pontuação em uma 
edição da competição 
que conta com 20 partici-
pantes. Para isto alcançou 
84 pontos e ultrapassou 
o recorde anterior, de 81 
pontos somados pelo Co-
rinthians em 2015.

O jogo
O Ceará abriu o placar 

aos 26 minutos do pri-
meiro tempo, quando o 
meia Thiago Galhardo es-
cora a bola para o fundo 
das redes após grande jo-
gada de Felipe Silva pela 
ponta esquerda.

Mas aos 19 minutos do 
segundo tempo o lateral 
Renê cruza na área, o ata-
cante Lincoln escora de 
cabeça e Bruno Henrique 
consegue desviar para o 
fundo do gol do Ceará.

E nove minutos de-
pois o camisa 27 vol-
tou a marcar para virar 
o marcador. O uruguaio 
Arrascaeta cruza para a 
área e Bruno Henrique 
escora de primeira.

Mas Bruno Henrique 
queria mais e, aos 40 mi-
nutos do segundo tempo, 
chega a seu terceiro gol na 
partida. Arrascaeta cobra 

falta da entrada da área, o 
goleiro Diogo Silva dá re-
bote e o camisa 27 do Fla-
mengo chega em veloci-
dade para marcar de novo.

Com isso, Bruno Hen-
rique chega a 21 gols na 
atual edição do Brasileiro.

E aos 46 minutos Viti-
nho deu números finais ao 
confronto com um chute 
forte da entrada da área.

Vitórias em casa
Quem também ven-

ceu jogando em casa 

foi o Corinthians. A 
equipe paulista rece-
beu o já rebaixado Avaí 
e triunfou por 3 a 0.

O primeiro gol saiu 
aos 21 minutos do pri-
meiro tempo, quando 
Gustavo cabeceia com 

força após cobrança de 
escanteio de Clayson.

O 2 a 0 sai aos 6 do 
segundo tempo, quando, 
após rápido contra-ataque, 
o volante Júnior Urso re-
cebe na entrada da área e 
bate colocado.

Mas o melhor ficou para 
o final. Aos 41 da etapa fi-
nal o lateral Fagner cruza 
a bola para o argentino 
Boselli, que toca de peito 
para marcar um golaço.

Outro time a triunfar 
em casa foi o Athletico-
-PR, que recebeu o Grêmio 
na Arena da Baixada para 
triunfar por 2 a 0.

O lateral Márcio Azeve-
do abriu o placar com um 
belo gol. Ele tabelou com 
Rony, avançou até a linha 
de fundo e bateu, com 
força e quase sem ângulo, 
para vencer Paulo Víctor.

O 2 a 0 veio em gol de 
pênalti de Nikão aos 18 
minutos da etapa final.

Atacante brilha no jogo da festa do título
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Balestra elogia 1º ano do 
governo Caiado e não nega 
possibilidade de realinhamento 
político no futuro
Dedicado às atividades de empresário rural no município 
de Inhumas desde que encerrou o seu 8º mandato conse-
cutivo na Câmara Federal, o ex-deputado Roberto Balestra, 
75 anos, disse que Caiado agiu corretamente no campo 
administrativo, nesse 1º primeiro ano de governo, segu-
rando o caixa. Com as finanças organizadas, prevê o início 
da realização de obras a partir de agora. Aponta foco por 
parte do governador na direção escolhida, a quem descre-
ve como um político que não aceita coisas erradas do go-
verno e toma providências de pronto, quando necessárias. 
Em sua primeira entrevista desde que voltou à planície, 
Balestra aprova a condução do governo tanto em relação 
às medidas de readequação dos incentivos fiscais, quanto 
às pressões sobre a Enel. Fala de sua expectativa positiva 
em relação ao novo governo. Perguntado, Roberto Balestra 
não nega a possibilidade de voltar a fazer política com o 
atual governador no futuro, com quem diz possuir ligações 
políticas históricas em Goiás.  Esses e outros assuntos na 
entrevista exclusiva à Notícia Pura, a seguir.

Como avalia o 1º ano do governo de Ronaldo Caiado?
Roberto Balestra – Acho que ele está cumprindo o que ele 
prometeu na campanha, está organizando as finanças e 
logicamente, é o que todo mundo faz quando assume, de 
prefeito ao Presidente da República, que  é segurar o caixa. 
Então me parece ser o que ele fez e a partir de agora, deve 
começar a realizar obras.  Mas o que me saltou aos olhos foi 
que na semana passada, ele assinou um convênio de R$ 30 
milhões com a Vila São Cotolengo, em Trindade. Quer dizer, 
um governo para atender o social, ele tem que estar com a 
parte econômica organizada.

Sua  expectativa em relação ao governo Caiado?
Balestra – Eu como em todo o governo eu só espero e de-
sejo o melhor. Ele [Caiado] possui característica muito forte 
e diferente, se comparado aos governos anteriores, mas é 
uma pessoa focada e me parece que ele quer acertar; não 
dá espaço para coisa errada, toma providência na hora; na 

Segurança Pública me parece que as coisas estão cami-
nhando bem, ele vem fazendo um bom trabalho na área. 
Mas é isso, o primeiro ano [do mandato] é de expectativa. 
Então, como ele segurou o caixa nesse primeiro ano, acre-
dito que fará um bom trabalho nesses próximos três anos.

E sobre os incentivos fiscais?
Balestra – Acontece que [Goiás] era um Estado apagado, 
sem expressão nacional. Os incentivos, para um Estado 
que nunca teve, às vezes pode parecer benesses. Mas 
quem é empresário sabe o quanto isso representa para 
uma atividade nova, para a ampliação de um negócio. 
E o governo sempre faz isso focando em emprego, em 
desenvolvimento e recolhimento de impostos. Agora, em 
cada época houve a avaliação daquele momento. Enten-
do que agora é hora de se fazer uma nova avaliação, por-
que houve mudança no cenário nacional e internacional.

Então o governo está  correto?
Balestra – Está, ele tem que fazer isso aí e ninguém melhor 
para ajudá-lo [nessa adequação] do que o empresariado; 
têm a Fieg e as demais entidades, com muita experiência. 
E governo é o seguinte, ele oferece o mínimo e o outro lado 
pede o máximo. Então tem que haver o diálogo. Tudo que o 
governo fizer, o empresariado vai pedir mais, toda concessão 
que for feita ele vai querer mais. Agora, o governo tem que 
ter muita calma, parcimônia e muito diálogo. Nada é impos-
sível, se com uma reunião não der [entendimento], faz duas, 
três, quatro, quantas forem necessárias. Mas no final, chegou 
à conclusão. Tem que ter transparência e conhecimento de 
causa dos dois lados, para chegar a um denominador co-
mum. Então eu acho que está na hora, ele [governo] levan-
tou a lebre, os empresários discordaram, o que é natural, 
mas eles vão chegar a um denominador comum.

Sobre o imbróglio com a Enel?
Balestra – Acho que o governo está certo. Eu não sei den-
tro da legislação se é possível anular o contrato, isso eu 
não sei... Mas é um negócio muito forte, que foi amarrado 
pelo governo federal. Mas de qualquer maneira tudo vale, 
no momento que o governo aperta à Enel, dá coragem aos 
empresários e a toda sociedade, para reclamar. Mas alguma 
coisa eu acho que eles [Enel] vão ter que refazer para não 
perder [a concessão]. Agora, se fizesse uma pesquisa aberta 
para as pessoas votar, em qualquer lugar em que elas es-
tivessem, colocando ali o número do seu título de eleitor, 
sem precisar ir à urna, pra ele [cidadão] se manifestar sobre 
qual deve ser a posição do governo em relação à Enel. Aí ele 
[governo] teria um respaldo popular muito bom.

Algum outro ponto em especial, que chama a sua atenção?
Balestra – Uma coisa que me deixou mais tranquilo nes-
se governo foi a compreensão em relação ao problema 
da água em Goiânia, porque anteriormente a gente não 
se viu como foi tocado, no diálogo, as visitas. Sem pres-
são, convenceu todo mundo e não faltou água. Eu me 
curvo diante dessa situação porque foi muito importante 
a forma adotada pelo governo nessa questão da água, 
que resolveu o problema sem guerra.

O senhor encerrou a carreira política?
Balestra – A minha missão agora é ajudar os companheiros 

que sempre me ajudaram durante todos esses anos. Vou aju-
dá-los nessa eleição de prefeito, e aquele que falar que não 
candidato, mas apoia o fulano, então é aquele que eu apoio.

Como vê a aproximação do PP com o governo Caiado?
Balestra – Eu estou vendo isso aí pela imprensa.  Eu tenho 
as reservas necessárias com relação ao Alexandre Baldy, ele 
tem uma história na política diferente daquela em que eu 
acredito. Mas ele me parece que, em função da interpreta-
ção que está sendo dada à política, ele está correto, muda 
de partido, negocia diretório que é uma arma poderosa.

Marconi Perillo volta a fazer política?
Balestra – O Marconi, politicamente falando é uma pessoa 
muito forte, ninguém fica no poder 20 anos, se não tiver 
liderança. Ele teve esses problemas [os processos judiciais 
e a prisão]. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele 
será inocentado ou condenado, mas tudo vence. Ele é uma 
pessoa nova, não parou de fazer política, continua ligando 
para os amigos, vai manter viva a imagem dele...

O senhor e o governador Ronaldo Caiado podem voltar a 
fazer política juntos?
Balestra – Eu fui companheiro dele a vida toda, nós éramos 
inseparáveis. Nessa eleição, como eu sempre tive posição 
clara e transparente... Eu só faço política com os compa-
nheiros e fizemos uma reunião com todos [em 2018] e eles 
disseram:  nós queremos apoiar o Zé Elitons. Então vamos 
apoiar. Mas eu nunca deixei de reconhecer os méritos po-
líticos do Ronaldo, ele ganhou a eleição legitimamente, é 
o governador. Acho que temos um respeito mútuo muito 
grande e sabemos como nós somos, porque sempre fize-
mos política juntos. No passado o meu pai era companheiro 
do pai dele na política, meu avô era companheiro do avô 
dele. Então tem uma tradição. Agora, circunstancialmente 
ele está exercendo o mandato, eu fiz oposição a ele. Ele tem 
os companheiros que o ajudaram, que têm que e estar do 
lado dele. Seria uma afronta se ele me chamasse para o 
governo, principalmente no primeiro ano.

O senhor pode disputar a Prefeitura de Inhumas?
Balestra – Não, agora eu estou tentando é ser um bom 
marido, um bom pai, um bom filho, um bom companhei-
ro e ver se ainda dou conta de ajudar a construir algu-
ma coisa. Tudo tem o momento certo, agora é a vez dos 
companheiros que estão se preparando para a eleição 
de prefeito e vereadores. Eu já tive oito mandatos con-
secutivos, acho que está bom demais. Agora eu tenho 
que estar lá [em Inhumas] para apoiar os outros. O nosso 
candidato a prefeito é o atual, o João Antônio.
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