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Conheça os 42 parques de Goiânia que são opções de lazer nas férias
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n Além do senador Vanderlan Car-
doso, o deputado estadual Major 
Araújo também tem sido pródigo em 
declarações que, em última análise, 
são favoráveis à Enel. São só os 2 
com essa posição equivocada e mais 
ninguém em Goiás. 

n Apareceu uma pesquisa Serpes, 
meio estranha, mas indicando que Iris 
Rezende é imbatível nas eleições do 
ano que vem. Alguma sombra poderia 
ser feita por Vanderlan Cardoso, que, 
como se sabe, não será candidato.

n A Enel poderia provar com facilidade, 
abrindo a sua contabilidade, que fez os 
investimentos contratados quando do 
leilão de privatização da Celg. Simples. 
Mas, se não o faz, é porque os italianos 
têm alguma coisa grave a esconder.

n Jamais houve números tão acacha-
pantes na história política de Goiás: dos 
41 deputados estaduais, apenas 7 fazem 
oposição sem adjetivos ao governador 
Ronaldo Caiado. O Palácio das Esmeral-
das nunca foi tão forte como agora.

n Não tem o menor sentido, juridica-
mente falando, a notificação da Enel 
responsabilizando o presidente da 
Assembleia Lissauer Vieira e o líder 
do governo Bruno Peixoto por pre-
juízos à empresa. Trata-se de uma 
infantilidade.

n O ex-governador tampão zé Eliton 
é alvo de um inquérito instalado na 
Delegacia de Homicídios para apurar a 
manipulação de estatísticas de mortes 
violentas em Goiás no período em que 
ele foi titular da Segurança.

n No sábado que vem, dia 7 de dezem-
bro, o presidente estadual do MDB 
Daniel Vilela promove um encontro de 
revitalização do partido no Centro de 
Convenções, na rua 4, às 10hs da ma-
nhã. Não vai ser fácil juntar gente.

n O ex-deputado federal Euler Morais, 
que trabalha no gabinete de Vanderlan 
Cardoso no Senado, deve ser o vice de 
Gustavo Mendanha em Aparecida, fe-
chando chapa pura para o MDB. E levan-
do o apoio de Vanderlan para Mendanha. 

n A Enel se diz injustiçada e jura que 
presta um bom serviço de fornecimen-
to de energia elétrica para Goiás, mas 
logo após assumir a Celg o número 
de reclamações de consumidores, por 
ano, na Aneel, simplesmente dobrou.

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

Uma reunião entre o deputado federal José Nelto, consultores jurídicos do Senado 
e o ministro da Justiça Sérgio Moro, na casa do senador David Alcolumbre, pode 
ter selado a cassação da concessão da Enel e a transferência dos serviços de dis-
tribuição de energia elétrica em Goiás para outra operadora. Moro sugeriu, com a 
concordância dos consultores do Senado, que o governador Ronaldo Caiado fizesse 
uma representação à Procuradoria Geral da República para que, diante dos dados e 
documentos que atestam a péssima qualidade do atendimento da Enel, a institui-
ção solicite uma liminar à Justiça Federal para decretar a caducidade da concessão 
pelo fundamento da quebra de contrato. A ideia foi aceita pelo governador, que já 
entregou um pedido à PGR e aguarda um posicionamento. Esse o caminho é o mais 
rápido e eficiente para resolver a crise entre o governo de Goiás e a empresa, que 
não cumpriu as cláusulas da privatização da Celg e em seguida também desres-
peitou os termos de ajustes celebrados para a melhoria dos seus serviços no Es-
tado. Há abundância de provas nesse sentido. Caso a liminar seja concedida, o que 
é bem provável, a concessão será imediatamente retomada, provavelmente pela 
Eletrobrás, até que o processo seja julgado em caráter final. A Aneel, que sempre se 
omitiu, agora pode ser judicialmente obrigada a agir contra a Enel.
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SE NUNca EXiStiU EM GoiÂNia, o pSDB aGoRa acaBoU DE VEZ
A pesquisa Serpes sobre a eleição para prefeito de Goiânia, divulgada na semana passada pela Versa Comunicação, confirma a completa 
inviabilidade absoluta de qualquer candidatura do PSDB: no levantamento espontâneo, nenhum tucano foi lembrado pelos eleitores entre-
vistados, enquanto, na estimulada, apesar de existir conhecimento quanto a José Eliton e Talles Barreto – os nomes mais cotados, apenas o 
segundo tem intenções de voto, porém da ordem de ínfimos 0,5%. Se nunca existiu na capital, o PSDB agora acabou de vez. 

É pREciSo paRaR coM caNDiDatURaS SEM FUNDaMENto a pREFEito DE GoiÂNia
Tem muitos político falando bobagens sobre a eleição do ano que vem para prefeito de Goiânia. Sem a menor condição eleitoral ou de re-
percussão junto ao eleitorado, deputados e vereadores perderam a noção do ridículo e se propõem a enfrentar a reeleição de Iris Rezende 
passando ao largo de qualquer compromisso com as demandas da população goianiense. É o caso dos deputados Bruno Peixoto, Thiago 
Albernaz, Talles Barreto, Major Araújo e Virmondes Cruvinel. E também do vereador Romário Policarpo, presidente da Câmara. Onde esse 
pessoal está com a cabeça? Candidatura a prefeito de uma capital como Goiânia precisa ter fundamentos e conceitos, não apenas estar no exercício 
de mandatos conquistados em segmentos específicos, sem nenhuma universalidade. Isso não existe. Que apresentem primeiro suas ideias, concep-
ções, propostas e alternativas, sem falatório vazio e demagógico, para só aí falar em vontade de ser o próximo administrador da cidade.

GRaNDES EMpRESÁRioS pERDERaM a BatalHa DoS iNcENtiVoS FiScaiS
Os grandes empresários goianos, beneficiados por incentivos fiscais que não existem em nenhuma outra parte do Brasil, perderam a batalha pela 
manutenção dos seus privilégios. É claro que algumas benesses tributárias vão continuar existindo e elas são necessárias para o desenvolvimento 
econômico do Estado, que precisa de fato oferecer compensações para competir em um mínimo de pé de igualdade com as regiões mais avançadas 
do país. Mas a farra que se instalou ao longo dos últimos 20 anos não pode mais subsistir. Como justificar, por exemplo, varejistas de grande porte 
que ganham isenções de ICMS sem produzir um alfinete, apenas revendendo mercadorias? Ou megaempresas que recebem dinheiro vivo para 
comprar terrenos (algumas adquiriram fazendas), construir prédios e fazer a aquisição de máquinas? Ou isso acaba ou é o Estado que vai acabar.

FolHa DE paGaMENto EM Dia SERÁ o SíMBolo Da EStaBiliDaDE Do GoVERNo
O governador Ronaldo Caiado está quitando a folha de pessoal nesta quarta, 4 de dezembro, dentro do caminho progressivo 
que parece ter sido adotado para chegar ao pagamento dentro do mês trabalho. Em outubro, os salários foram antecipados 
para o dia 7 de novembro. Quando a liberação ocorrer até o dia 30, estará colocada uma simbologia importante para Caiado, a da 
conquista da estabilidade da sua gestão, mesmo com reformas fundamentais, como a da previdência ou a dos incentivos 
fiscais, ainda sem efetivação. É um governo, hoje, bem diferente e melhor daquele que começou em 1º de janeiro.

RENÚNcia DE REcEita REÚNE MaRcoNi E ENEl EM DENÚNcia poR iMpRoBiDaDE
Em um dos processos a que o ex-governador Marconi Perillo responde, por improbidade administrativa, a Enel também é denunciada. 
Os dois foram acionados pelo Ministério Público Estadual para proceder à devolução de R$ 285,7 milhões, valor em agosto último, 
mas que é corrigido com juros e correção monetária a cada mês. Trata-se do dinheiro corresponde a um perdão de ICMS que Marconi 
concedeu à companhia italiana, dentro de um fundo de compensação por perdas futuras – que foi cancelado pelo governador Ronaldo 
Caiado. Houve, no caso, renúncia de receita não formalizada de acordo com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

SUGEStÃo DE MoRo a JoSÉ NElto, QUE caiaDo acEitoU, 
É o caMiNHo paRa, ENFiM, aFaStaR EM DEFiNitiVo a ENEl 
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alego

Aprovada em votação projeto que estabelece 
normas para licenciamento ambiental

a sessão ordinária 
dessa terça-feira, 
3, aprovou duran-

te a votação da Ordem 
do Dia, 13 projetos de lei 
sendo 12 de autoria dos 
deputados estaduais, to-
dos em segunda fase de 
discussão e votação e 
um projeto do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-
-GO), também em fase 
final de apreciação.

Durante a sessão extra-
ordinária, foram aprovados 
dois projetos de deputa-
dos, em primeira fase de 
votação, um da Governa-
doria do Estado, também 
em fase inicial de apre-
ciação, e uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC), em fase nominal e 
em primeiro turno.

Sessão ordinária
Dentre as proposições 

aprovadas em segunda 
fase de discussão e vota-

ção está a de nº 7036/19, 
que visa estabelecer 
normais gerais para o li-
cenciamento ambiental 
do Estado de Goiás. O 
projeto é de autoria con-
junta do presidente Lis-
sauer Vieira (PSB), e do 
líder do Governo, Bruno 
Peixoto (MDB). 

De acordo com a jus-
tificativa da matéria, a 
demora na análise dos 
pedidos de licenciamen-
to ambiental pelo Estado 
tem sido alvo de críticas 
nos meios de comuni-
cação. Processos para-
lisados por um longo 
período, sem qualquer 
impulso oficial, o dema-
siado número de notifi-
cações para complemen-
tações de informações 
e estudos técnicos e a 
falta de clareza dos atos 
normativos, são as prin-
cipais reclamações.

“Essa situação dificulta 

a posição tanto do em-
preendedor quanto do 
órgão ambiental. Diante 
disse, vê-se como neces-
sária a atuação do esta-
do de Goiás na busca de 
soluções dos problemas 
acumulados ao longo dos 
anos e que atrapalham 
tanto a proteção do meio 
ambiente como a promo-
ção do desenvolvimento 
sustentável, por meio de 
normas claras, adequadas 
e de segura aplicação”, 
escreveram os parlamen-
tares, na sua justificativa.

Ainda, foi aprovado em 
fase definitiva, o projeto 
de nº 1018/16, assinado 
pelo deputado Talles Bar-
reto (PSDB), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade 
por parte das unidades 
hospitalares públicas e 
privadas, postos de saú-
de, ambulatórios e de-
mais estabelecimentos 
congêneres do estado de 
Goiás, de instalarem telas 
de proteção nas janelas. A 
matéria segue para san-
ção da Governadoria.

Por fim, o projeto de 

nº 2037/18, de iniciati-
va do deputado Gustavo 
Sebba (PSDB), que obri-
ga as escolas públicas, 
particulares e creches 
do estado a disponibili-
zarem pelo menos 10% 
de seu mobiliário adap-
tado para pessoas com 
deficiências e obesas, 
aprovado em segunda 
votação no Plenário.

O intuito da matéria 
é promover a acessi-
bilidade e inclusão de 
pessoas deficientes e 
obesas, dando a elas 

conforto e acesso ne-
cessários para um bom 
aprendizado e convívio 
com as demais pessoas.

O parlamentar argu-
menta que esse projeto 
é o reforço de uma ga-
rantia constitucional, 
demonstrando a im-
portância e o valor de 
tal temática. “Nenhuma 
deficiência ou limitação 
pode ser um problema 
quando existem meios 
para que as oportunida-
des sejam preservadas”, 
justifica o parlamentar.

A ASSEMBLEIA APROVOU NA 
TARDE DESTA TERÇA-FEIRA, EM 
VOTAÇÃO DEFINITIVA, PROJETO DE 
LEI QUE ESTABELECE NORMAIS 
GERAIS PARA O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO ESTADO DE GOIÁS
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Aprovados no cadastro reserva de auditor 
fiscal devem participar de formação
Os candidatos aprova-
dos no cadastro reserva 
do cargo de Auditor Fis-
cal do concurso público 
homologado pela Pre-
feitura de Goiânia em 
maio de 2016 devem 
participar da 2ª Turma 
do Programa de Forma-
ção Inicial (PFI). Ao todo, 
segundo a Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração (Semad), 49 can-
didatos devem partici-
par desta etapa, que tem 
caráter classificatório e 
eliminatório. 

O preenchimento do 
formulário de inscrição 
para o programa começa 

nesta quarta-feira (4/12) 
e segue até a próxima 
sexta (6/12). As inscrições 
devem ser feitas no por-
tal do Centro de Seleção 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG). A forma-
ção tem como objetivo 
o desenvolvimento de 
competências dos parti-
cipantes para o desem-
penho das atribuições do 
cargo de Auditor Fiscal da 
Secretaria Municipal de 
Finanças (Sefin).

A relação dos candida-
tos que realizarem suas 
matrículas será divulgada 
no dia 10 de dezembro. O 
Programa de Formação 

será promovido entre 
os dias 11 de dezembro 
e 20 de janeiro de 2020 
e o resultado final con-
tendo a pontuação das 
duas etapas do concur-
so para os candidatos 
que estão no cadastro 
reserva será publicado 
no dia 12 de fevereiro. 

As aulas serão rea-
lizadas no Centro de 
Aulas D da UFG, situa-
do no Setor Leste Uni-
versitário. A grade cur-
ricular será composta 
por atividades teóricas 
voltadas para os proce-
dimentos de fiscalização 
tributária, legislação e 

regulamento do Código 
Tributário de Goiânia, 
redação técnica, sistema 
de escrituração digital, 
dentre outros temas.

Os candidatos serão 
avaliados ao final do PFI 
por meio de uma pro-
va objetiva. Para serem 
aprovados, os participan-
tes deverão obter, no mí-
nimo, 50% de acertos na 
avaliação final e frequên-
cia de 85%. A lista com-
pleta dos candidatos con-
vocados para a 2ª Turma 
do PFI pode ser conferi-
da também no endereço 
eletrônico do Centro de 
Seleção da UFG. 
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4 quarta-feira, 4 DE DEzEMBRO DE 2019cidades

1 – Bosque José Eduardo Nascimento (Parque das Amendoeiras, Região 
Leste) - Endereço: Entre as Ruas César Neto Borges Teixeira e Joana. O 
parque tem área de 28.321.44 metros quadrados.
2 –  Parque Municipal Liberdade (Setor Jaó, Região Norte) - Endereço: Entre 
as Avenidas Venerando de Freitas, Liberdade e Belo Horizonte e Rua J-10. A 
unidade de conservação ocupa uma área de 10.115 metros quadrados. 
3 – Parque Municipal Taquaral (Residencial Goiânia Viva, Região Oeste) 
- Endereço: Entre a Avenida Gabriel Henrique de Araújo e Alamedas Par-
que Taquaral e Goiânia Viva; e Rua GV-17. O Parque Taquaral tem área de 
109.655 metros quadrados. 
4 – Bosque do Café (Setor Santa Genoveva, Região Norte) - Endereço: 
Entre as Avenidas do Café, Sucuri e Serra Dourada e ocupa uma área de 
19.683 metros quadrados.
5 – Parque Municipal Sabiá (Parque das Laranjeiras, Região Sudeste) - En-
dereço: Entre a Alameda dos Rouxinóis e as Ruas Sabiá e Nossa Senhora do 
Carmo. A unidade de conservação tem área de 23.448 metros quadrados.
6 – Parque Municipal Flamboyant Lourival Louza (Jardim Goiás, Região 
Sudeste) - Endereço: Entre as Ruas 15,12, 46, 55, 56 e a Avenida H. Co-
nhecido como cartão postal de Goiânia, ocupa uma área de 125.572,71 
metros quadrados. 
7 – Parque Municipal Beija-Flor (Setor Jaó, Região Norte) - Endereço: En-
tre a Avenida Venerando de Freitas Borges e a Rua J-22. A área total do 
parque é de 35.041,42 metros quadrados.
8 – Bosque Boa Vista (Bairro Boa Vista, Região Noroeste) - Endereço: 
Entre as Ruas BV-20 e BV-24, tem área de 17.340,23 metros quadrados.
9 – Bosque Bougainville (Setor Parque das Laranjeiras, Região Sudeste) 
- Endereço: Entre as Avenidas dos Flamboyants e Dom Fernando, e as 
Ruas Juriti, DF-14, DF-15, RM-2,  e RM-4. A unidade de conservação tem 
área de 37.413,56 metros quadrados.
10 – Parque Municipal Fonte Nova (Jardim Fonte Nova, Região Noro-
este) - Endereço: Entre as Ruas F-1, FN-4, FN-11 e FN-29. A área total do 
parque é de de 76.420 metros quadrados.
11 – Parque Municipal da Lagoa (Parque Industrial João Braz, Região 
Oeste) - Endereço: Entre as Ruas das Missões, 13 de Maio e Olímpica e 
Avenida Tóquio. A unidade de conservação abriga uma lagoa que estava 
aterrada e destruída na década de 90, e foi completamente recuperada 
pela prefeitura. Hoje exuberante e limpa, com 2.322 metros quadrados 
de extensão e 2,5 metros de profundidade, a lagoa ajuda a compor o 
belo cenário do parque de 37.251 metros quadrados implantado no local. 
12 – Parque Municipal Itatiaia (Conjunto Itatiaia, Região Norte) - Endereço: 
Entre a Avenida Serra Dourada e as Ruas R-1, R-3, R-5, R-40, R-41, R-43, R-44, 
R-46 e R-48. O parque tem área de 97.952,52 metros quadrados.
13 – Parque Municipal Nossa Morada (Residencial Nossa Morada, Re-
gião Norte) - Endereço: Entre as Ruas Omari L.Martins, NSM 6, NSM 7, 
NSM 9 e Avenida 8 de Maio, e tem área de 31.969,25 metros quadrados.
14 – Bosque Índia Diacuí (Divisa dos setores Aruanã 1 e Riviera Park) - 
Endereço: Entre as avenidas Perimetral Cinco, Rio Vermelho e ruas Açar, 
Caiapó, possui uma área de 303,40 metros quadrados.
15 – Parque Municipal Carmo Bernardes (Divisa dos setores Parque Athe-
neu e Jardim Mariliza, Região Sudeste) - Endereço: Entre a Avenida Parque 
Atheneu, Ruas 105, 29, 205. O parque ocupa uma área de 638.109 metros 
quadrados.
16 – Parque Municipal Cascavel (Jardim Atlântico, Região Macambira/

Anicuns) - Endereço: Entre as Avenidas Guarapari, Leblon, Alameda 
Aliança, Ruas do Siri, da Palombeta, da Ostra, Guarujá e Copacabana. 
Sua área é de 287.850 metros quadrados.
17 – Bosque das Laranjeiras (Parque das Laranjeiras) - Endereço: Entre 
a Alameda das Laranjeiras e Rua B-4. Com uma área de 76.950 metros 
quadrados.
18 – Parque Municipal Jerivá (divisa dos Setores Vila Vera Cruz, Vila Fer-
nandes e Centro-Oeste, Região de Campinas) - Endereço: Localizado 
entre a Rua Anicuns e Rua Belo Horizonte, e possui uma área de 22.272 
metros quadrados.
19 – Parque Municipal Gentil Meirelles (Conjunto Gentil Meirelles, Região 
Vale do Meia Ponte) - Endereço: Entre as Ruas Gioto e Avenida Cândido 
Portinari, com área total de 39.889 metros quadrados.
20 – Bosque dos Buritis (Setores Central e Oeste, Região Central) - En-
dereço: Entre as Ruas 1,29, Avenida Assis Chateaubriand e Alameda dos 
Buritis, e sua área é de 124.800 metros quadrados.
21 – Porque Municipal Botafogo (Setores Central e Leste Vila Nova, Re-
gião Central) - Endereço: Entre as Avenidas Araguaia e Contorno e Ruas 
CD-200A, 200B e 200C, a unidade de conservação ocupa uma área de 
172.033 metros quadrados.
22 – Parque Municipal Sulivan Silvestre – Vaca Brava (Setor Bueno, Re-
gião Sul) - Endereço: Entre as Avenidas T-5, T-10, T-13, T-15 e T-66, e a área 
do parque é de 77.760 metros quadrados.
23 – Lago das Rosas/Parque zoológico (Setores Central e Oeste, Região 
Central) - Endereço: Entre a Alameda das Rosas e a Avenida Anhangue-
ra. Somadas, a duas áreas somam 315.000 metros quadrados.
24 – Parque Municipal Areião (Setores Pedro Ludovico, Marista e Sul, 
Região Sul) - Endereço: Entre a Alameda Coronel Eugênio Jardim, Aveni-
das Americano do Brasil e Edmundo P. Abreu, Areião, Quinta Radial e a 
Rua 90. O parque que também abriga a Vila Ambiental (Projeto de Edu-
cação Ambiental) possui uma área total de 240.000 metros quadrados.
25 – Parque Municipal Leolídio di Ramos Caiado (Setor Goiânia 2, Região 
Norte) - Endereço: Entre as Avenidas Pedro Paulo de Souza, 2A, 2B, 2C e 2D; 
Alamedas Antares e Áries; e Rua Júpiter, com 106.842 metros quadrados.
26 – Parque Municipal Baliza (Conjunto Baliza, Região Sudoeste) - En-
dereço: Entre as Ruas BL5, BL7, BL12 e BL13. A área total da unidade de 
conservação é de 21.599 metros quadrados.
27 – Parque Municipal Vale dos Sonhos (Residencial Vale dos Sonhos, 
Região Norte) - Endereço: O parque está localizado entre as Ruas Maria 
Abadia Vieira, José Jeremias Rodrigues, Cida Silveira e Manoel Jardim e 
conta com uma área de 162.024 metros quadrados.
28 – Parque Municipal Campininha das Flores – José Mulser (Setor Cam-
pinas e Vila São José, Região de Campinas) - Endereço: Entre as Avenidas 
24 de Outubro e Padre Wendel com a Rua 18B. Sua área total que é cor-
tada pelo Ribeirão Anicuns tem 36.040 metros quadrados.
29 – Parque Municipal Bernardo Elis (Setores Celina Parque e Novo Ho-
rizonte, Região Sudoeste) - Endereço: Entre as Avenidas Berlim, Milão e 
Alpes. O parque que faz parte do Programa Urbano Ambiental Macam-
bira Anicuns (Puama) possui uma área de 50.000 metros quadrados.
30 – Parque Municipal Itaipú (Setor Jardim Itaipú, Região Sudoeste) - En-
dereço: Avenida Dona Maria José dos Santos e Ruas W-05 e W-06. O 
parque possui uma área de 14.620 metros quadrados.
31 – Parque Municipal Curitiba (Jardim Curitiba, Região Noroeste) - En-

dereço: Entre as Avenidas do Povo, Oriente e Rua JC-14, tem área de 
314.138 metros quadrados.
32 – Parque Municipal Água Branca (Setor Água Branca, Região Leste) - 
Endereço: Entre as ruas Indaiá, 4, 10, 15 e Avenida D. Em uma área de 4 
mil metros quadrados, o parque conta com a primeira etapa inaugurada.
33 – Jardim Botânico Amália Teixeira Franco (Divisa entre o Setor Pedro 
Ludovico, Vila Redenção, Bairro Santo Antônio e Jardim das Esmeraldas, 
Região Sul) - Endereço: Entre as Avenidas Jardim Botânico, Terceira Radial, 
Antônio de Queiroz, Bela Vista e Contorno; e as Ruas 8 e Teresina. A maior 
unidade de conservação da capital goiana conta com a nascente do Córrego 
Botafogo e tem uma área total de 1 milhão de metros quadrados.
34 – Parque Residencial Ville de France (Residencial Ville de France, Região 
Sudoeste) - Endereço: Rua Coleny Cotrim França com a Rua Vicente Ferreira 
Cunha. A unidade de conservação é remanescente de mata cercada e conta 
com pista de caminhada em uma área de 32.637 metros quadrados.
35 – Bosque Brisas da Mata Otávio Lúcio (Residencial Brisas da Mata, 
Região Noroeste) - Endereço: Entre a Avenida Dona Melinha e ruas Otá-
vio Lúcio, BM 9, BM 17, BM 18 e BM 19.
36 – Parque Municipal Hugo de Moraes (Residencial Hugo de Moraes, Re-
gião Vale do Meia Ponte) - Endereço: Entre as ruas Doutor Sebastião Hugo 
de Moraes, HM5 e Montanhola. A área verde possui 85.461 metros quadra-
dos.
37 – Parque Municipal Itamaracá (Residencial Itamaracá, Região Vale do 
Meia Ponte) - Endereço: Entre as ruas SP-1, SP-18 e SP-19. A unidade de 
conservação conta com diversos atrativos entre eles quadra poliespor-
tiva, pista de skate, teatro ao ar livre e posto da Polícia Militar. A área do 
parque é de 22.484,49 metros quadrados.
38 – Parque Municipal Residencial Itália – Pedro Soares dos Santos (Re-
sidencial Itália, Região Vale do Meia Ponte) - Endereço: Localizado entre 
as ruas CR2, CR3, Itália Rizzo, João Alves Queiroz, FL-32 e FL-40. A unida-
de de conservação conta com uma área de 77.230 metros quadrados.
39 - Parque Municipal Círio Palmerston (Setor Alto do Vale, Região Oes-
te) - Endereço: Localizado na Avenida Lúcio Rebelo com as ruas ruas Rio-
grandenses, RB-15 e do Rua do Bosque. A área verde, que teve a primeira 
etapa inaugurada, possui 79.300 metros quadrados.
40 – Parque Nova Esperança (Divisa dos setores Mansões Rosa de Ouro 
e Sítio de Recreio São Joaquim, Região Oeste) - Endereço: Entre a GO-
070 e a Avenida Central. A segunda etapa do parque está em implanta-
ção e a área total é de 262.392 metros quadrados.
41 – Parque Municipal Balneário (Parque Balneário, Região Oeste) - 
Endereço: Localizado entre a Avenida Nerópolis e as ruas PB-01 e PB-02. 
A área verde é de 27.800 metros quadrados.
42 – Macambira Anicuns (Parque linear aos córregos Macambira e Ani-
cuns, Região Oeste) - O Programa Urbano Ambiental Macambira Ani-
cuns (Puama) está em fase de implantação e conta com uma área de 
abrangência que envolve o parque linear, com 24 quilômetros de exten-
são, ao longo do Córrego Macambira, parte do Ribeirão Anicuns. Quan-
do concluído, o parque beneficiará 131 bairros. Até o momento, Goiânia 
já pode usufruir de três trechos, que já foram entregues à população. 
Entre eles, o Parque Ambiental Macambira (Setor Faiçalville), o Parque 
de Vizinhança (Loteamento Faiçalville) e o Parque Municipal Bernardo 
Elis (Setor Celina Park). Além das unidades, o Puama conta ainda com 
equipamentos nas áreas de Infraestrutura, Educação, Saúde e Esporte.

Confira abaixo, a fiCha téCniCa dos 42 parques e bosques implantados pela prefeitura de Goiânia:

entretenimento

Conheça os 42 parques de Goiânia 
que são opções de lazer nas férias

o público que durante 
o período de férias 
escolares tem o in-

teresse de fugir da corre-
ria do dia a dia e passar 
bons momentos curtindo 
a natureza em locais com 
cenários propícios para a 
prática de esportes e lazer 
encontra em Goiânia boas 
opções. Com 42 parques 
e bosques espalhados em 
todas as regiões da cidade, 

o goianiense e o turista 
contam com mais de 1,5 
milhão de metros quadra-
dos de áreas verdes em 
unidades de conservação 
que exibem exempla-
res nativos e exóticos da 
fauna e flora. Além disso, 
oferecem ampla estrutura, 
como pistas de caminhada, 
estações de ginástica, cen-
tros de convivência, entre 
outros atrativos.

Capital goiana conta hoje com 192 áreas verdes, sendo 42 parques e bosques que contam com cenários propícios para a 
prática de exercícios físicos, além da possibilidade de curtir o lazer atrativo da natureza proporcionado pelo bioma Cerrado
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PRaTos DE NaTal
Faltando menos de um mês para o Natal, 

o Oba Hortifruti não poderia deixar de 
produzir um menu especial, com delícias da 
época, para comemorar o período natalino. 

Pensando exclusivamente no sabor das 
festividades, as lojas do Oba de Goiânia 

receberão encomendas durante o mês de 
dezembro. Os pedidos podem ser feitos 

pessoalmente ou pelo telefone, com 48 horas 
de antecedência.

HaRMoNiZaÇÃo 
PERFEiTa

Para harmonizar com o bacalhau e as nobres 
aves que compõem a ceia natalina, o Buena 
Vista Shopping lançou a campanha Deguste 

o sabor agradável do Natal. Vai presentear 
cada cliente com uma garrafa do vinho Cepa 

Selecionada, um português da região do Dão, 
queridinho da enogastronomia. Para levar 

um exemplar para casa, basta apresentar os 
cupons de compras no valor igual ou acima 
de R$ 500,00 para aquisições feitas entre 2 

e 24 de dezembro e fazer a troca, sendo uma 
garrafa por CPF.

TRaBalHaDoREs 
TEMPoRÁRios

A maré está a favor do Natal de 2019 devem 
registrar vendas acima das alcançadas no 

ano anterior. A expectativa fica mais palpável 
quando observamos a intenção dos shopping 

centers em contratar mais trabalhadores 
temporários para as principais datas do 

varejo. Estudo recente divulgado pela 
Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), aponta que as admissões para o 
último trimestre do ano aumentarão 28% 

em comparação ao mesmo período de 2018. 
A pesquisa também indica que as operações 

que mais alavancarão a abertura de vagas 
são lojas de calçado (65%), vestuário (62%) 

e brinquedo (57%). O otimismo segue os 
resultados favoráveis de vendas do ano, que 

em agosto subiram 5,7%, e no acumulado do 
período (janeiro a agosto) somam 8,3% de 

crescimento em relação a 2018.

EsPÍRiTo DE NaTal
O espírito de Natal vai encantar a todos 
no stand do Residencial Wish Coimbra, 

nesta quinta-feira, 5/12, a partir das 17h. O 
empreendimento da EBM Desenvolvimento 

Imobiliário e da Cyrela Brazil Realty será palco 
de uma emocionante cantata de Natal com 

personagens temáticos para emocionar toda 
a família. O Wish Coimbra está localizado na 
Rua 250, ao lado da Avenida Castelo Branco, 

no Setor Coimbra.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lopes em Goiânia - Os empresários Sereno Leão e Murilo Feitosa (foto) recebem o presidente e vice-
presidente nacional da Lopes Imobiliária, Marcos Lopes e Matheus Fabrício, que vem a Goiânia especialmente 
para participar de coquetel de lançamento da unidade na capital na quinta-feira, dia 5 de dezembro.

Feijoada - Claudinha Oliveira, Renata Oliveira, 
Osseria Mars, Silvinha Umbelino e Soraia Pamplona 
se divertirem na tradicional Feijoada do Elpidio 
no Bolshoi Pub no último sábado (30).

2 3

4

Gravação do DVD - A Cantora Juh Guedes, se 
prepara para gravar seu DVD na cidade de Santa 
Bárbara, dia 10 de dezembro.
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Congresso - Os cirurgiões vasculares Marcelo e Rogéria 
Baiocchi, participaram do 3º Encontro Goiano De 
Angiologia, Cirurgia Vascular E Endovascular (EGACVE), 
que aconteceu em Goiânia, nos dias 28 a 30 de novembro.
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crédito
Dados consolidados do 3º trimestre de 
2019 mostram que a DMCard está a ca-
minho de bater um novo recorde neste 

ano. No acumulado até setembro, regis-
trou um aumento de 30,5% no valor mo-
vimentado nos cartões private label que 
administra. Nestes nove meses, os con-

sumidores dos supermercados parceiros 
gastaram mais de R$ 1,7 bilhão pagando 
suas compras no crédito. O resultado, que 
mantém a média de crescimento acentu-
ado, foi registrado enquanto a empresa 
comemora a marca de três milhões de 
cartões emitidos desde a sua fundação, 
sempre atuando prioritariamente no seg-
mento supermercadista.

PiB
O Produto Interno Bruto brasileiro cres-
ceu 0,6% no terceiro trimestre de 2019, 
comparado com o trimestre anterior, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Na comparação com 
o terceiro trimestre de 2018, o PIB teve 
crescimento de 1,2%. Nos últimos qua-
tro trimestres, o crescimento é de 1,0%, 
na comparação com mesmo período an-
terior. O PIB atingiu R$ 1,842 trilhão no 
terceiro trimestre de 2019. 

Veículos
Em novembro, a venda de veículos (ape-
nas automóveis e comerciais leves) no 
Brasil cresceu 4,38% sobre novembro de 
2018. O número mostra uma retração de 
4,24% ante outubro, com o emplacamen-
to de 230.923 unidades. As estatísticas 
são da Federação Nacional da Distribui-

ção de Veículos Automotores (Fenabra-
ve). Considerando todos os segmentos de 
veículos, houve crescimento de 7,81% em 
comparação ao mesmo mês do ano pas-
sado e queda de 6,05% em relação a ou-
tubro, com a venda de 345.386 unidades. 

solidariedade
O Mercure Goiânia Hotel participa, até o 
dia 13, da Semana da Solidariedade, re-
alizada em toda a rede Accor e que terá 
a colaboração do Ibis e do Ibis Styles. A 
ação vai arrecadar roupas, calçados, en-
xoval de hotel, gelatina, itens de higie-
ne 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 tampi-
nhas plásticas para o Projeto Tampama-
nia. Doações podem ser feitas até o dia 
06/12, na recepção do Mercure.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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tesouro

Dívida bruta vai encerrar 2019 
praticamente estável, diz secretário

a aceleração de de-
voluções de bancos 
públicos ao Tesouro 

fará a Dívida Bruta do Go-
verno Geral (DBGG) encer-
rar 2019 entre 76% e 77% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), disse hoje o secre-
tário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida. A nova 
projeção é mais otimista 
que a divulgada no mês 
passado, que apontava que 
o indicador fecharia o ano 
em 80,8% do PIB.

Indicador que conside-
ra a dívida bruta da União, 
de estados e municípios, 
a DBGG fechou 2018 em 

77,2% do PIB. Esse é o 
principal parâmetro usado 
para traçar comparações 
internacionais sobre o en-
dividamento do país. 

Almeida explicou que 
apenas a antecipação do 
ressarcimento de R$ 30 
bilhões do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
ao Tesouro representa cer-
ca de 0,5% do PIB. A medi-
da foi aprovada pelo Con-
selho de Administração do 
banco no início de novem-
bro, elevando para R$ 123 
bilhões o total devolvido 
ao Tesouro neste ano. 

O secretário informou 
ainda que a Caixa Eco-
nômica Federal também 
devolverá Instrumentos 
Híbridos de Capital e 

Empréstimo (IHCD) em 
poder da instituição, mas 
não informou o valor. Por 
meio desses ressarci-
mentos, os bancos públi-

cos devolvem ao governo 
recursos injetados pelo 
Tesouro em governos an-
teriores para elevar a ca-
pacidade de empréstimo 
pelas instituições finan-
ceiras oficiais. As transa-
ções, na época, elevaram 
a dívida bruta do governo. 

A redução da Selic, taxa 
básica de juros que está 
no menor nível da história, 
também contribuiu para 
segurar o endividamento 
do governo. “Vamos termi-
nar ano com resultado pri-
mário [negativo] em torno 
de 1% do PIB e, com tra-
jetória de juros que temos, 
ao invés de déficit nominal 
de 7% do PIB, déficit no-
minal em torno de 6% do 
PIB”, afirmou Mansueto. 

Segundo Almeida, há 

três anos, o mercado fi-
nanceiro projetava que os 
juros básicos da economia 
encerrariam 2019 em 10% 
ao ano. Ele reiterou que a 
queda dos juros ajudou 
a estabilizar o endivida-
mento do setor público, 
criando um efeito parecido 
à existência do superávit 
primário, quando o gover-
no consegue economizar 
recursos para pagar os ju-
ros da dívida pública.

O Ministério da Eco-
nomia já anunciou que o 
Governo Central – Tesouro 
Nacional, Banco Central e 
Previdência Social – deve 
encerrar o ano com défi-
cit primário em torno de 
R$ 80 bilhões, com folga 
considerável em relação à 
meta de R$ 139 bilhões. 

Devoluções de bancos públicos 
contribuirão para resultado
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O Mega Moda Park, shopping de moda atacadista pertencente ao grupo 
Mega Moda, iniciou as vendas das 350 unidades de sua última etapa. 
Inaugurado em novembro de 2018, o shopping chegará a 800 lojas em 
2020 e tem celebrado um crescimento mensal de dois dígitos no fluxo de 
clientes, que em outubro ultrapassou 163 mil pessoas.
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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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Messi conquista Bola de Ouro pela 6ª vez

o atacante argentino 
Lionel Messi rece-
beu nesta segunda 

(2), em Paris, da prestigio-
sa revista francesa France 
Football, a Bola de Ouro, 
prêmio concedido ao me-
lhor jogador de futebol 
do mundo.

Com o troféu recebi-
do nesta segunda, Messi 
chega ao total de seis Bo-
las de Ouro (2009, 2010, 
2011, 2012, 2015 e 2019), 
deixando para trás o por-
tuguês Cristiano Ronaldo, 
que tem 5 títulos.

O argentino superou 
na disputa o zagueiro ho-
landês Van Dijk (Liverpo-
ol), que ficou em segundo, 
e o português Cristiano 
Ronaldo (Juventus), ter-
ceiro colocado.

Segundo a France Foo-
tball, Messi recebeu o 
prêmio por ter números 
como: 45 gols pelo Barce-

lona em 2019, conquista 
do Campeonato Espanhol 
2018/2019, 114 gols em 
140 jogos da Liga dos 
Campeões e 613 gols em 
701 jogos pelo Barcelona.

Messi já havia sido es-
colhido como melhor do 
mundo pela Federação 
Internacional de Futebol 
(Fifa), e recebeu o prêmio 
The Best em setembro.

Melhor goleiro
O único brasileiro a 

ser premiado na festa foi 
Alisson (Liverpool). Ele 
foi escolhido como me-
lhor goleiro do mundo, 
superando na disputa o 
alemão Ter Stegen (Bar-
celona), segundo coloca-
do, e o brasileiro Ederson 
(Manchester City), terceiro.

Premiação 
feminina

Entre as mulheres o 
título de melhor joga-
dora foi para a norte-
-americana Megan Ra-
pinoe. Ela foi escolhida 
após um ano brilhante, 
no qual se destacou na 
Copa do Mundo de Fu-

tebol Feminino. Na com-
petição disputada na 
França, ela foi escolhida 
a melhor jogadora, além 
de garantir a artilharia.

A brasileira Marta (Or-
lando Pride) era uma das 
finalistas nesta categoria.

Em 2019, Rapinoe já 
havia vencido o prêmio 
The Best, concedido 
pela Fifa.

Destaque sub-21
Quem também foi pre-

miado foi o zagueiro ho-

landês De Ligt (Juventus). 
A escolha se deu graças à 
excelente temporada que 
o defensor fez no Ajax na 
última temporada. Nesta 
categoria um brasileiro foi 
indicado, o atacante Viní-
cius Júnior (Real Madrid).

Brasileiro Alisson é escolhido como 
melhor goleiro do mundo
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1º ano do governo de Caiado
tem a marca da moralização
Uma das principais realizações nesse primeiro ano 
do governo Caiado não tem sabor e nem cor e pode 
ser até que a população leve um tempo maior, para 
perceber, porém possui grande relevância no contex-
to da administração. Trata-se da eliminação de prá-
ticas consideradas privilégios e “máquinas de fazer 
dinheiro”, para alguns, em detrimento da população. 
Não raro têm sido noticiadas em intervalos relativa-
mente curtos decisões de retirar, alterar, bem como 
anular contratos para serviços terceirizados, por co-
brarem valores exorbitantes. Vejamos os exemplos 
no Detran, onde houve significativa redução de valo-
res nas taxas e serviços. Houve quem chiasse com a 
medida. Estruturas estão sendo alteradas para sim-
plificar e melhorar o atendimento, a custos me-
nores. Excessos de isenções fiscais concedidos ao 
longo dos anos, sem conferir os benefícios acorda-
dos. Veja o exemplo dos empregos prometidos em 
contratos com o Estado, porém nunca cobrados. 
Com a importante participação dos deputados na 
Assembleia Legislativa, ajustes estão sendo feitos, 
para adequações a novas realidades.
As reformas em andamento, como a da previdência 
estadual, em fase de tramitação na Assembleia, dão a 
noção da coragem e determinação no enfrentamen-
to dos problemas, sem se preocupar com eventuais 
desgastes de imagem e prejuízos na próxima eleição, 
prática normalmente evitada por outros governantes. 
Só por esses exemplos já é possível perceber que Goi-
ás está com novo estilo na maneira de governar.
No campo administrativo, como bem disse aqui o ex-
-deputado Roberto Balestra, o governador Ronaldo 
Caiado está cumprindo o que prometeu na campanha: 
é intransigente com erros, tem foco e controlou o caixa 
com pulsos de aço nesse ano, para começar a investir 
nas obras a partir de agora. Que venha o novo ano.

abalo na base (de iso)
O deputado Iso Moreira (DEM) faz questão de demonstrar sua posição 
contrária à proposta de extinção dos municípios. Segundo o parlamen-
tar, a eventual extinção dos pequenos desses municípios trará efeitos 
danosos ao desenvolvimento na região Nordeste, onde sua base 
seria abalada com o desaparecimento de oito municípios. “Sou ra-
dicalmente contra essa ideia de extinguir os municípios”, concluiu.

caiado é contra
E para a sorte dos prefeitos dos municípios que estão no radar do Pla-
nalto para ser extintos, o  governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), 
que sempre foi um forte aliado dos prefeitos dos municípios, já se posi-
cionou contrário proposta. Líder de presença forte no cenário nacional, a 
posição de Caiado em relação a esse tema tem capacidade de influen-
ciar no Congresso, onde a matéria será analisada essa proposta. 
Reconhecidamente um político de perfil municipalista, Caiado disse 
não ver a menor possibilidade de aprovação dessa proposta. Essa 
questão, segundo ele, não resiste a três debates no Congresso.

opção pelo deM
Após ele próprio admitir em declarações a 
jornais locais trocar o PSDB pelo PP, o pre-
feito de Porangatu, Pedro João Fernandes 
(PSDB), muda os planos e deve se filiar no 
DEM do governador Ronaldo Caiado. A co-
luna ouviu essa informação de uma impor-
tante liderança política da região Norte do 
Estado, na sexta-feira. Uma coisa é certa, o 
prefeito só não continuará no PSDB.

adib a caMinho
Quem também chegou a ser cogitado 
com provável filiação no PP, mas deve 
fechar mesmo com o DEM, é o prefeito 
de Catalão Adib Elias (sem partido). Sua 
presença é esperada em Goiânia nessa 
terça-feira, para concluir as conversas 
sobre o tema, com o governador Ro-
naldo Caiado, que é também presidente 
do Diretório Estadual do partido. Com 
vários mandatos conquistados pelo 
antigo PMDB, hoje MDB, Adib Elias foi 
expulso do partido esse ano, por ordem 
do presidente de Daniel Vilela. A expul-
são foi motivada pela iniciativa de abrir 
dissidência em favor da candidatura de 
Caiado ao governo, em 2018.

bolsonaro acerta
Corretíssima a afirmação do presidente 
Jair Bolsonaro há uma semana, de que a 
prática das queimadas no Brasil é cultu-
ral. Em Goiás então essa cultura é bas-
tante arraigada na vida de agricultores 
e de pecuaristas, nas áreas de pasta-
gens. Quem já morou no interior do Es-
tado sabe bem como é forte esse costu-
me por lá. E como se sabe, mudança de 
cultura não acontece rapidamente.  

caiado pede e aras 
proMete providências 
no caso enel

Se até ontem não havia reclamação da 
qualidade do serviço de distribuição de 
energia elétrica à população, por par-
te da Enel, agora tem. O governador 
Ronaldo Caiado entregou ontem ao 
procurador-geral da República, Augus-
to Aras em Brasília, representação con-
tra a empresa, pela baixa qualidade do 
serviço oferecido ao povo goiano. No 
documento entregue ao procurador, o 
governador elenca as principais falhas 
cometidas pela empresa; pede a inter-
venção do Ministério Público e a conde-
nação da empresa italiana por “danos 
morais coletivos”. Lembrou os compro-
missos de ajustamento firmados entre 
a empresa e o governo, sem que hou-

vesse a melhoria do serviço. No ofício, 
Caiado pede o apoio do MP para fazer 
a Enel cumprir a obrigação na presta-
ção adequada do serviço. O procurador 
Augusto Aras se mostrou sensível aos 
problemas apontados pelo governador 
e prometeu as providências necessárias 
para a solução do caso.

a uM passo do tJ
O procurador do Estado, Anderson Má-
ximo, que exerceu até há poucos dias 
o cargo de secretário da Casa Civil no 
governo Caiado, já pode encomendar 
o terno de posse no cargo de desem-
bargador no Tribunal de Justiça, dentro 
de mais alguns dias. Seu nome deverá 
ser indicado na lista sêxtupla da OAB-
-GO. Anderson Máximo é filho do ex-
-vereador Jayme Máximo (PT), falecido 
há cerca de dez anos. Jayme Máximo 
era advogado, professor universitário e 
torcedor apaixonado do Vila Nova.

sucessão / Goiânia
pesquisa aponta 
iris eM 1º
Pesquisa Serpes – A Versa Comunica-
ção Estratégica, distribuída em grupos 
de whatsapp nesse domingo, aponta o 
prefeito Iris Rezende (MDB), eventual 
candidato à reeleição em primeiro lugar 
na preferência dos eleitores da capital. 
No levantamento espontâneo, em que 
não é apresentada cartela com nomes 
de possíveis candidatos, Iris Rezende 
aparece com 10, 7% das intenções, con-
tra 1,5% de Vanderlan Cardoso (PP). Na 
terceira colocação aparecem empata-
dos com 0,5% Elias Vaz (PSB), Francis-
co Júnior (PSD), Daniel Vilela (MDB) e 
Adriana Accorsi (PT). 

iris é 1º na estiMulada
Na pesquisa estimulada, em que é 
apresentada cartela com os nomes 
de possíveis candidatos, Iris Rezende 
é primeiro colocado com 32,2%; Van-
derlan Cardoso 27,2%, Elias Vaz 7,7%, 
Major Araújo 6%, Francisco Júnior 
(PSD) 5,5%, o ex-senador Wilder Mo-
rais (Pros), 2,0%. Outros nomes apa-
recem com menos de um por cento. 

reJeição
No quesito rejeição, aquele em que o 
entrevistado aponta os nomes de quem 
eles não votariam de jeito nenhum, os 
cinco primeiros colocados pela ordem 
decrescente são: Iris Rezende aparece 
em primeira posição, com 25,4%, segui-
do de José Eliton (PSDB), 19,2%; Magui-
to Vilela 17,7%; Adriana Accorsi, 15,2% e 
Elias Vaz, com 14,2%. 

adMinistração 
é avaliada
O levantamento aferiu também avalia-
ção da população à administração do 

prefeito Iris Rezende. Para 44,4% dos 
entrevistados, a administração é boa 
ou ótima; 33,9% a classificam como re-
gular; é ruim para 9,20%; péssima para 
10,50% e 2% não opinaram. A pesquisa 
foi realizada entre os dias 21 e 24 de no-
vembro e foram ouvidos 401 eleitores.

Jornalista questiona 
pesquisa
Em matéria publicada no DM online 
dessa segunda-feira, o jornalista Welli-
to Carlos da Silva questionou alguns 
pontos observados na pesquisa, con-
siderados importantes em levanta-
mentos dessa natureza. São aspectos 
como a metodologia e dados sobre o 
levantamento, bem como informações 
do contratante, A Versa Comunicação 
Estratégica aparentemente não é bem 
conhecida da população, sobre suas 
atividades, por exemplo. Lembrou o 
jornalista, que é também advogado, 
mestre em Direito e doutor em Sociolo-
gia, não há impedimento na legislação 
à divulgação de pesquisa “sem critérios, 
distorcidas ou mesmo equivocadas” 
nessa época, já que o ano eleitoral co-
meça em janeiro. Alertou ainda ser im-
portante ficar atento, para as pesquisas 
divulgadas que podem ser usadas para 
“tirar” do páreo candidaturas indeseja-
das, ou que apresentem potenciais caso 
tenham uma vitrine de campanha.   

retira candidaturas
Em relação a essa pesquisa, Wellito alerta 
que ela já “retira” do páreo pré-candidatu-
ras como a do ex-senador Wilder Morais 
(Pros), Francisco Júnior (PSD), Delegado 
Waldir (PSL), senador Jorge Kajuru (Ci-
dadania) e doutora Cristina (PSDB).

hoMenaGeM a 
taquinho
O cineasta e publicitário Antônio Eus-
táquio, Taquinho, foi homenageado 
há poucos dias na Câmara Municipal, 
ao lado de outras personalidades, em 
evento comemorativo dos 85 anos da 
Associação Goiana de Imprensa (AGI). 
A iniciativa da propositura foi do 
vereador Anselmo Pereira (PSDB). 
Taquinho é reconhecidamente um 
profissional competente na produção 
e edição de imagens para a publicida-
de, programas de entretenimento de 
campanhas eleitorais para TV e inter-
net. Mineiro de Abaeté, Taquinho já 
tem mais de 50 anos de profissão.  
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