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O prefeito  Gustavo 
Mendanha, no uso 
de suas atribuições, 
sancionou na manhã 
desta segunda-feira, 16, 
a Lei nº 3.503, de 09 de 
outubro de 2019, que 
dispõe sobre a criação 
do Conselho Tutelar 
Regional Maranata
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Estudo brasileiro poderá resultar em ferramenta de combate ao câncer
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Mais de 10 mil 
brinquedos 
foram entregues 
no Natal do Bem 
no Goiânia Arena
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Mais de 10 mil brinquedos foram entregues 
no Natal do Bem no Goiânia Arena

Foi possível perceber a 
alegria nos olhos da 
pequena Larissa San-

tos, de apenas sete anos, 
ao receber o seu primei-
ro presente de Natal das 
mãos do Papai Noel, do 
governador Ronaldo Caia-
do e da primeira-dama 
Gracinha Caiado. Larissa e 
outras milhares de crian-
ças foram as estrelas do 
dia durante a entrega de 
brinquedos às famílias 
goianienses dentro do 
projeto Natal do Bem, re-
alizado pelo Governo de 
Goiás, por meio da Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), neste úl-
timo dominfo dia 15, no 
ginásio Goiânia Arena. 

Desde o último dia 5 de 
dezembro, a equipe da OVG, 
a primeira-dama e os se-
cretários de Estado fazem 
a alegria das famílias com 
a entrega de presentes em 
diversos municípios goia-
nos. Até o dia 21 serão dis-
tribuídos, ao todo, 600 mil 
brinquedos para mais de 
500 mil crianças de todo o 
Estado. Em Goiânia, neste 
domingo, foram entregues 
mais de 10 mil brinquedos, 
além de 22 bicicletas sor-
teadas entre os meninos e 
meninas que estavam pre-
sentes à grande festa. Ao 
longo da semana, a OVG irá 
distribuir mais brinquedos 
nas entidades sociais que 
atendem a crianças caren-
tes na Capital e no interior.

Nitidamente emociona-
do, o governador ressaltou 
que as festas natalinas são 
suas preferidas e que não 
poderia deixar de compar-

tilhar esse momento com 
os goianos, principalmente 
proporcionando alegria às 
crianças e resgatando a 
esperança dos pais. “Acho 
que estou mais alegre e 
mais emocionado do que 
as crianças que estão es-
perando as bicicletas e os 
presentes aqui, na data de 
hoje. Tenho que confessar 
que é a festa que mais 
adoro. E é um momento de 
muita alegria para mim, à 
frente do governo, poder 
proporcionar a essas crian-
ças um Natal tão bonito e 
tão feliz aqui, na Praça Cí-
vica e em cada município 
de Goiás”, afirmou. 

A primeira atração da 
entrega de brinquedos no 
Goiânia Arena foi a banda 
teen BFF Girls. O grupo é 
formado por Giulia Nassa, 
Laura Castro e Bia Torres, 
que se conheceram no 
The Voice Kids, da Rede 
Globo em 2017. 

As crianças receberam, 
além dos presentes, a ex-
periência da magia do 
Natal com a apresentação 
do espetáculo Angelis, que 
reuniu 20 artistas em cena, 
entre bailarinos, cantores, 
músicos, acrobatas e ato-
res, em uma sincronia de 
cores e em sintonia com 
as clássicas canções nata-
linas. O Angelis é assina-
do pela D’arte Multiarte, 
empresa da Serra Gaúcha 
especializada na criação, 
produção e execução de 
espetáculos como o Natal 
Luz de Gramado, um dos 
mais esperados e visitados 
do país. O grupo se apre-
sentou também no sábado, 

dia 14, no palco principal 
do Natal na Praça Cívica.

Ronaldo Caiado disse 
que o desejo do Governo 
de Goiás é garantir a to-
das as famílias goianas 
um Natal mais feliz, prin-
cipalmente para aquelas 
que não têm condições de 
comprar um presente para 
os filhos. “A confiança vem 
em decorrência de um tra-
balho de um governo com 
transparência, seriedade 
e o apoio que recebi de 
todos os servidores pú-
blicos e toda a população 
do Estado para que nós 
déssemos a volta por cima. 
Isso aqui é para mostrar o 
quanto é importante fazer 
brilhar os olhos das crian-
ças, dar às crianças mais 
humildes a oportunidade 
de ver um show maravi-
lhoso e, ao mesmo tempo 
também, receber o seu 
presente no dia de Natal”, 
enfatizou Caiado.

A primeira-dama e pre-
sidente de honra da OVG, 
Gracinha Caiado, não pou-
pou esforços para cuidar 
das crianças que corriam 
pelo Goiânia Arena. Pegou 
no colo, confortou, entre-
gou presentes em mãos e, 
durante discurso, destacou 

o seu sentimento em levar 
alegria a todas as crianças 
goianas. “Nós sabemos que 
o presente não é tudo, mas 
temos a certeza que levará 
alegria a muitas crianças. 
A festa é delas, é com elas 
que todos nós devemos nos 
preocupar e cuidar, e acho 
que nada melhor que o go-
vernador e a primeira-dama 
dar esse exemplo, de cuida-
do e de carinho para com as 
crianças”, ressaltou. 

Sobre o projeto Natal do 
Bem e sua ampliação para 
todos os municípios goia-
nos, Gracinha anunciou a 
entrega de brinquedos na 
comunidade dos Calungas, 
na cidade de Cavalcante, 
que fica na região Norte 
goiano. Será no próximo 
dia 18 de dezembro, com 
a presença da primeira-
-dama do Estado. “A nossa 
preocupação é que o Natal 
do Bem chegue às crianças 
mais carentes, e vamos le-
var lá nos Calungas. É um 
desafio, porque sabemos 
das dificuldades, com a 
chuva, que é de chegar lá. 
Mas nós vamos chegar se 
Deus quiser”, assegurou.

Acompanhado por sua 
esposa, a vereadora Pris-
cila Tejota, o vice-governa-

dor Lincoln Tejota também 
ressaltou a felicidade em, 
após um ano de trabalho, 
ter a oportunidade de par-
ticipar do Natal do Bem ao 
lado de Caiado e Gracinha. 

Estiveram presentes ao 
evento vários secretários 
de Estado; a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Caia-
do; o líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado Bruno Peixoto; o 
presidente da Fecomércio 
de Goiás, Marcelo Baiocchi; 
vereadores por Goiânia e 
outras lideranças da Capital.

Praça Cívica
Na noite do último sá-

bado, dia 14,  o governador 
Ronaldo Caiado prestigiou 
o espetáculo Angelis, que 
se apresentou na Praça 
Cívica e integrou à progra-
mação do Natal do Bem. 
Ao lado da população, de 
convidados e autoridades, 
Caiado percorreu toda a 
estrutura do Natal da Pra-
ça cumprimentando os 
frequentadores e os traba-
lhadores do local. 

O Natal da Praça tem 
reunido milhares de pesso-
as desde o dia 5 de dezem-
bro. O local ganhou três 
tendas natalinas ligadas 

por túneis de luzes. Juntas, 
somam 1.600 metros qua-
drados de área coberta. A 
principal delas tem dois 
pórticos de entrada ilumi-
nados e em formato de co-
ração. É neste espaço que 
está a Casa do Papai Noel, 
cercada por um jardim de 
pinheiros. No teto, 27 gran-
des guirlandas reforçam a 
decoração natalina. 

Fernando Souza é moto-
rista e fez questão de levar 
toda a família para pres-
tigiar o espetáculo e co-
nhecer a nova estrutura do 
Natal da Praça. “Olha, já tem 
alguns anos que não venho, 
mas agora estou vendo 
que está completamente 
diferente, pincipalmente 
em relação à decoração, à 
estrutura e às atrações. O 
Governo do Estado mudou 
e para melhor. A gente já 
chega e é bem recepciona-
do, o pessoal passa bem as 
informações, em questão da 
programação que terá do 
evento”, atestou. 

A estrutura de Natal na 
Praça Cívica estará mon-
tada até o dia 25 de de-
zembro e inclui, na pro-
gramação diária, música, 
teatro e dança, sempre a 
partir das 19h30.

“É um momento de muita alegria 
para mim, à frente do governo, poder 
proporcionar a essas crianças um 
Natal tão bonito e tão feliz aqui, na 
Praça Cívica, e em cada município do 
Estado”, afirmou o governador
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o que é energúmeno

Substantivo masculino. O significado mais 
antigo é pessoa dominada pelo demônio, 
possesso. O sentido figurado é pessoa que, 
dominada pela paixão, tem atitudes ou com-
portamentos excessivos. Ainda no sentido 
figurado significa fanático intolerante (essa 
tem tudo a ver com os nossos tempos). Por 
fim, no sentido pejorativo, é pessoa conside-
rada ignorante ou muito básica, boçal. Posso 
estar enganado, mas o finado educador bra-
sileiro Paulo Freire (foto) se enquadra pouco 
nessas definições. Ou não?

infeliz
Culpar o método Paulo Freire como respon-
sável pela educação ruim que temos no país 
é de uma profunda desonestidade histórica. 
Primeiro porque Freire pode até ter exagera-
do com a sua pedagogia do oprimido, mas o 
seu método de alfabetização para adultos, a 
partir da realidade social vida pelos alunos, é 
referência em todo o mundo. Segundo, por-
que este método foi timidamente empre-
gado no Brasil a ditadura tentou apagar a 
memória de tudo que lembrava a esquerda 
nos anos 60. E o método Paulo Freire, tão 
criticado pelo capitão que chegou ao poder 
pelo voto, foi chupado pelos generais para 
o Mobral, que tinha o mesmo objetivo de 
ensinar a ler e escrever. 

chumbo concentrado
A Enel deve ficar no foco da Alego nesta terça. 
A segunda votação do projeto que determi-
na a encampação da empresa pelo Governo 
de Goiás não aconteceu na semana passada 
porque acabou a energia no local. O relatório 
da CPI, que vai pedir a responsabilização da 
empresa pelos prejuízos de consumidores e 
a caducidade do contrato de concessão tam-
bém ficou para esta terça. 

Só que...
Os próprios deputados reconhecem que 
essa é uma questão federal. Simples assim: 
a concessão é feita pela União e a venda da 
empresa foi feita pela Eletrobras. O que os 
deputados e o governador Ronaldo Caiado 
estão fazendo é mais que jogo de cena. É 
pressão política sobre Brasília. 

gato preto
A maré da Enel anda tão ruim que, no sá-
bado, uma equipe de TV mostrava ao vivo 
uma queda de árvores na capital, que der-
rubou um poste e deixou moradores sem 
energia. A Enel chegou para substituir o 
poste e... Arrebentou um cano de água na 
hora de furar um novo buraco. 

efeito colateral
Em mais de 100 vezes neste ano, moradores 
de Goiânia ficaram sem água, por falta de 
energia nas bombas da Saneago. Fenômeno 
se repete no interior. 

faltou a foto

O meu guru Ulisses Sousa, o “presidente”, 
aquele da Vila União, o pé de toddy mais co-
nhecido da cidade, virou cidadão goianiense. 

terceira idade

Falando em Câmara, vereador Gustavo Cruvinel 
(PV) promoveu sessão especial para lembrar os 
15 anos do programa destinado à terceira idade 
da PUC Goiás. Mais de 20 mil alunos com mais 
de 60 anos atendidos neste período.

doiS peSoS
Enquanto o governador Ronaldo Caiado de-
terminou que todos os auxiliares fiquem de 
plantão em Goiânia até o dia 31, presidente 
Bolsonaro liberou Paulo Guedes e outros cin-
co auxiliares. A partir de janeiro, emendando 
com o feriado. 

no azul
Falando em Caiado, ele está reclamando me-
nos da situação financeira do Estado, mas não 
abre mão do RRF. A arrecadação cresceu mais 
de 20% neste ano. o funcionalismo fecha o ano 
com 14 salários recebidos e com aceno de pa-
gamento de correção pelo atraso na folha do 
último mês do ano passado. 

baldy forte
O novo secretário conseguiu reverter a extinção 
do Fundo de Artes e Cultura. Reforço no caixa 
de Adriano Baldy para projetos em 2020. 

Vergonha nacional
Quase toda a Câmara Municipal de Uberlândia 
começou a semana na cadeia. 

SalVem aS águaS
Goiás ocupa cadeira no Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos. O superintendente Marcos 
Antônio Menegaz será o representante, com 
participação em três câmaras estratégicas, in-
cluindo a que discute a outorga de águas. 

otimiSmo
Articuladores do Paço Municipal buscam am-
pliar o espaço do MDB na Câmara. A solução 
encontrada foi buscar a janela de abril para 
buscar filiações. A bancada pode subir de 3 
para 10 parlamentares. Além de uma tranqui-
lidade maior para Íris no final do mandato, o 
MDB reforça a chapa para tentar a façanha de 
eleger até 12 vereadores em outubro. 

inoVação

Uma parceria entre o Grupo Flamboyant e Sírio
-Libanês tornará possível um empreendimento 
de proporções inéditas no Centro-Oeste. Mais 
do que um complexo, a ideia é que se diferen-
cie por sua relevância quando os assuntos são 
geração de conhecimento, educação no seg-
mento saúde, cuidados médicos e atividades de 
bem-estar para equilíbrio entre corpo e mente. 
O acordo foi firmado na semana passada, em 
cerimônia reservada. Na foto estão Emmanuele 
Louza, diretora de Marketing e Novos Negócios 
do Grupo Flamboyant, Lourival Louza Júnior, 
presidente do Grupo Flamboyant, e o Dr. Paulo 
Chapchap, diretor geral da Sociedade Benefi-
cente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês.

receSSo
A política entra na fase de visita às bases. Muita 
comemoração, muitos planos e nenhuma decisão. 
Depois das festas de final de ano, esperando o Car-
naval e a janela para a troca de partido, em abril. Aí 
o jogo afunila visando eleição municipal. 

em nome de JeSuS
A nação rubro-negra embalada em busca do úl-
timo título do ano para o clube mais popular do 
Brasil, que ganhou quase tudo em 2019. 

por que?
Lula foi fazer check-up no Sírio Libanês, como 
faz a elite branca de olhos azuis. 

marcelohel@gmail.com

“Educação não transforma 
o mundo. Educação muda 

as pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”. 

(Paulo Freire)

alego

Sessão extraordinária de hoje traz pauta com 5 projetos
os deputados da As-

sembleia Legislativa 
do Estado de Goiás 

(Alego) realizam sessão 
extraordinária nesta terça-
-feira, 17, com uma pauta 
contendo seis processos 
legislativos. Todas as ma-
térias em pauta para a 
sessão contemplam inicia-

tivas do Poder Executivo.
São cinco processos em 

fase de votação definitiva, 
e um em votação única re-
ferente a veto integral do 
governador Ronaldo Caia-
do (DEM) a projeto de lei 
anteriormente aprovado 
pelos parlamentares da 
Casa. A sessão terá início 

às 15 horas, no Plenário 
Getulino Artiaga.

Dentre as matérias ap-
tas à votação definitiva 
está o projeto de lei nº 
6929/19 que estabele-
ce normas gerais para a 
realização de concursos 
públicos no âmbito da Ad-
ministração Pública esta-

dual. A alteração proposta 
consiste na modificação 
de dispositivos do artigo 
40 da Lei nº 19.587, de 
10 de janeiro de 2017, os 
quais tratam da realização 
de provas de aptidão física 
para gestantes. A medida 
atende decisão do Supre-
mo Tribunal Federal que 

assegurou às candidatas 
gestantes o direito à re-
marcação de testes de ap-
tidão física em concursos 
públicos, mesmo que não 
haja previsão no edital.

Também estão na pauta 
os processos nº 7515/19, 
que revoga dispositivos 
legais visando a extinção 

do Fundo Constitucional 
de Desenvolvimento do 
Nordeste Goiano e do Fun-
do de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de Goiânia (FDRMG), e o 
7354/19, que promove a re-
estruturação da administra-
ção central da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG).
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Aparecida de Goiânia terá mais 
uma unidade do Conselho Tutelar

aexpectativa para 
a inauguração da 
unidade está previs-

ta para janeiro de 2020. A 
solenidade foi realizada no 
espaço Multiuso da Cidade 
Administrativa, no Resi-
dencial Solar Central Park, 
e contou com a presença 
de secretários municipais, 
vereadores e autorida-
des ligadas a defesa dos 
direitos da criança e do 
adolescente, como Conse-
lho Tutelar, Defensoria Pú-
blica de Goiás, Juizado da 
Infância e do Adolescente, 
Promotoria de Justiça do 
Ministério Público Estadu-
al e Delegacia de Proteção 
a Criança e ao Adolescente 
de Aparecida (DPCA).

“A instalação desse 
quarto Conselho é impor-
tante para que possamos 
continuar zelando das 
crianças e adolescentes 
de Aparecida. Vamos des-
sa forma fortalecer ainda 

mais a nossa rede de pro-
teção e avançar no lazer, 
no esporte, na educação, 
na saúde, que são essen-
ciais também para a dig-
nidade das crianças”, disse 
Gustavo Mendanha após 
assinatura do decreto.   

A secretária de As-
sistência Social, Mayara 
Mendanha, destacou a 
importância da criação 
de mais uma unidade 
do Conselho Tutelar no 
município. “Esse é um 
avanço importante para 
que possamos ampliar 
o atendimento de forma 
excelente. Esse é o nos-
so objetivo de acolher as 
crianças e adolescentes 
e oferecer o melhor, de 
forma que eles tenham 
seus direitos preserva-
dos”, pontuou.

O presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA), Deurimar Bar-

bosa, pontuou o trabalho 
dos conselhos tutelares na 
cidade. “Esse é um avanço 
que fortalece o trabalho 
permanente dos conse-
lheiros tutelares, desde o 
enfrentamento das vul-
nerabilidades, prevenção 
a violência, até a atenção 
especial”, finalizou.

Na oportunidade foram 
apresentados resumida-
mente os trabalhos da 
Rede de Proteção da Crian-
ça e do Adolescente, que 
integram conjuntamente 
todos os órgãos autôno-
mos ligados aos direitos 
infanto-juvenil.

Capacitação dos 
conselheiros

Na última sexta-feira, 
13, todos os 20 conselhei-
ros tutelares, eleitos por 
votação popular em 6 de 
outubro deste ano, realizam 
uma capacitação para o uso 
do Sistema de Informação 
para Infância e Adolescên-
cia (SIPIA) do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos.

“O registro das informa-
ções no sistema feito pe-
los conselheiros tutelares 
servem para, a partir do 
entendimento de violação 
de direitos da criança e do 

adolescente, serem tomar 
as devidas providências. A 
capacitação dos conselhei-
ros é importante para que 
todos tenham instruções de 
como usar o sistema”, desta-
cou Deurimar Barbosa.

O SIPIA é um sistema 
nacional de registro e 
tratamento de informa-
ções sobre a garantia e 
defesa dos direitos fun-
damentais preconizados 
no Estatuto da Criança e 
do Adolescente(ECA). O 
sistema tem uma saída 
de dados agregados em 
nível municipal, estadual 
e nacional e se constitui 

em uma base única para 
formulação de políticas 
públicas no setor.

A base do sistema é o 
Conselho Tutelar, para o 
qual se dirigem de ime-
diato as demandas sobre 
a violação ou o não aten-
dimento aos direitos as-
segurados da criança e do 
adolescente. Portanto, os 
Conselhos Tutelares são 
responsáveis por receber 
e apurar denúncias que 
incluem maus-tratos, 
crianças fora da escola, 
trabalho e abuso sexual 
e outras violações a dig-
nidade humana.

O prefeito de Aparecida, Gustavo 
Mendanha, no uso de suas 
atribuições, sancionou na manhã 
desta segunda-feira, 16, a Lei nº 
3.503, de 09 de outubro de 2019, que 
dispõe sobre a criação do Conselho 
Tutelar Regional Maranata, sendo 
esta a quarta unidade do órgão no 
município, que irá atender 35 bairros
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Matrículas para Cmeis começam nesta terça
O período de matrículas 
para alunos novatos nos 
Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cmeis) 
e dos Centros de Edu-
cação Infantil (CEIs) de 
Goiânia começa nesta 
terça-feira (17/12). Para 
2020, são oferecidas 
13.117 vagas, superando 
o quantitativo disponi-
bilizado para este ano. 

A pré-matrícula online 
para alunos novatos dos 
Cmeis e unidades conve-
niadas terá início no pró-
ximo dia 17, por meio do 
endereço eletrônico www.
sme.goiania.go.gov.br, na 
aba “Matrícula Web”, a par-

tir das 8h. De acordo com a 
Instrução Normativa RFB 
nº 1548, de 13 de feve-
reiro de 2015, que dispõe 
sobre o CPF, fica determi-
nado que a partir de 2019 
toda criança deve ter o 
Cadastro da Pessoa Física 
na Receita Federal. Assim, 
o processo de matrícula 
da Educação Infantil será 
realizado com o número 
do CPF da criança.

As novas vagas para 
a Educação Infantil nos 
Cmeis e CEIs, disponibili-
zadas pela SME, serão pre-
enchidas seguindo novos 
critérios, priorizando as ne-
cessidades da população 

mais carente. Nesse ano 
há destinação de 40% das 
vagas de Educação Infantil 
para mães trabalhadoras 
que comprovarem vínculo 
empregatício (contrache-
que, carteira de trabalho 
ou MEI). Beneficiários do 
Bolsa Família tem 20% das 
vagas e o restante dos 40% 
são para a população geral. 
O processo de matrícula in-
formatizada, além de uma 
medida de democratiza-
ção do acesso à Educação, 
possibilita mais transpa-
rência e evita problemas 
relacionados às filas de 
procura por vagas nas 
instituições educacionais.
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RÉVEilloN 360°
Pela primeira vez em Brasília, o réveillon vai dar 

praia! Com uma vista exclusiva e privilegiada 
do Lago Paranoá, o Réveillon 360° vai embalar 

a chegada de 2020 com estrutura impecável, 
charme, conforto e requinte no Complexo Clube de 

Engenharia, Yurb e acesso à boate Pink Elephant. 
O palco giratório em 360° graus promete colocar 

todo mundo para dançar durante os shows das 
10 atrações musicais de diferentes estilos. Mais 

do que uma virada de ano, os empresários e 
produtores do evento garantem que será um 

momento inesquecível. A grande queima de fogos 
que vai iluminar a chegada do ano novo será 

embalada pela animação do grupo É O Tchan.

GalaXY laDY
A designer Eleonora Hsiung e a empresária Julliana 

Araújo recebem convidados para o Jantar de 
Ouro, na noite desta terça-feira (17), no decorado 

do Reserva Newest, no Setor Oeste. O evento 
é exclusivo para convidados e celebra o ano de 

2019, marcado pelo sucesso da coleção EH en Or, 
de joias em ouro. Galaxy Lady é a nova coleção 

em ouro do Eleonora Hsiung Ateliê.  A label 
goiana recebe 18 pessoas em jantar oferecido pela 
Brasal em parceria com o chef Ian Baiocchi para o 

lançamento.

caMPaNHa NaTal Do BEM
Em parceria com a Organização das Voluntárias 

de Goiás, a Coca-Cola Bandeirantes apoia a 
Campanha Natal do Bem 2019, com ação que visa 

garantir alegria e animação para todas famílias 
goianienses. Decoração natalina, presença do 

Papai Noel e atrações artística gratuitas integram 
a programação do Natal. No dia 17 de dezembro 

acontece o show da Show das BFF Girls - (Bia 
Torres, Giulia Nassa e Laura Castro).  No dia 20/12, 
às 19h30, apresentação da Banda Sinfônica Jovem 

e Corpo Circense. Já às 20h30, show com Pedro 
Scalon (Pop Rock).  

acHocolaTaDo
O achocolatado é a bebida queridinha das crianças 

e, por isso, é comum que faça parte da primeira 
refeição do dia dos pequenos. Infelizmente, 

grande parte desses produtos industrializados são 
conhecidos por serem muito açucarados e fonte 

de calorias extras. O ano novo merece atitudes 
diferenciadas e mais saudáveis. O achocolatado 

das manhãs pode ser nutritivo e considerado 
um bom complemento diário se ele tiver uma 
boa concentração de cacau, cumprindo assim, 
o seu  papel de  ser fontes de antioxidantes. O 

achocolatado Dona Raiz é uma deliciosa opção 
para quem quer unir qualidade e sabor. Com 40% 

de cacau a sua fórmula é adoçada com açúcar 
mascavo, um produto mais natural e que  não é 

submetido ao processo químico de refinamento. 

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Parceria - Uma parceria entre o Grupo Flamboyant e Sírio-Libanês tornará possível um empreendimento de 
proporções inéditas no Centro-Oeste. Uma cerimônia reservada para assinatura de contrato, dia 9 de dezembro, 
contou com a presença do médico Gustavo Fernandes, diretor geral do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, Flávia Louza, 
empresária e psicóloga, Emmanuele Louza, diretora de Marketing e Novos Negócios do Grupo Flamboyant, Lourival 
Louza Júnior, presidente do Grupo Flamboyant, Alessandra Louza, diretora administrativa do Grupo Flamboyant e 
do Dr. Paulo Chapchap, diretor geral da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês.

Botoclinic - Rhay anne Alves e o proprietário e 
empresário André Amorim, que inaugurou a Botoclinic 
na última terça-feira (10), no Goiânia Shopping.

2 3

4

Camarim - O Cantor Luan Santana recebeu o 
assessor de imprensa Bruninho Afonso em seu 
camarim durante o show Solidário Brasília 
realizado no último sábado(14) em Brasília.
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Global Park - Os empresários Ricardo Vieira, André 
Craveiro e Emanoel Camargo durante festa de 
lançamento, em Aparecida de Goiânia, do Global Park, 
primeiro bairro empresarial com foco em logística. 
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banco central

Economia brasileira ganhou tração

a diretoria do Banco 
Central concluiu, na 
ata da última reu-

nião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), que 
a economia brasileira ga-
nhou tração. O documen-
to foi divulgado hoje (17) 
pela instituição e faz refe-
rência à decisão da última 
quarta-feira (11), quando 
o Copom decidiu reduzir a 
taxa básica de juros, a Se-
lic, em 0,5 ponto percentu-
al para 4,5% ao ano. 

“Os trimestres seguintes 
devem apresentar alguma 
aceleração, que deve ser 
reforçada pelos estímulos 
decorrentes da liberação 
de recursos do FGTS [Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço] e PIS-Pasep 
[programas de Integração 
Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-

blico] – com impacto mais 
concentrado no último tri-
mestre de 2019”, acrescen-
tou o Copom.

Desconsiderando es-
ses estímulos temporá-
rios (FGTS e PIS/Pasep), 
a expectativa é por um 
ritmo gradual de cresci-
mento da economia.

Maior participação 
do setor privado

O Copom também 

discutiu a menor par-
ticipação do estado na 
economia e as possíveis 
implicações para a atu-
ação do BC na política 
monetária (basicamente 
sobre a definição da taxa 
Selic). Segundo o BC, há 
maior participação do 
crédito livre (em que os 
bancos têm autonomia 
para emprestar o dinhei-
ro captado no mercado e 
definir as taxas de juros) 
no mercado. Já o crédito 

direcionado (emprésti-
mos com regras defini-
das pelo governo, des-
tinados, basicamente, 
aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutu-
ra) tem diminuído, com 
menor particpação dos 
empréstimos do Banco 
Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e 
Social (BNDES) e maior 
acesso de empresas ao 
mercado de capitais.

“Os membros do Co-

pom julgam que as 
transformações do mer-
cado de crédito e capi-
tais tendem a aumentar 
a potência da política 
monetária”, diz o BC.

Na ata, o comitê acres-
centou que os últimos 
dados da atividade eco-
nômica e a maior eficiên-
cia do mercado de crédito 
e capitais podem resultar 
em uma redução da ocio-
sidade do setor produtivo 
“mais rápida do que an-
tevisto e, com isso, pro-
duzir pressão altista na 
inflação”. Por outro lado, 
destacou que a ociosida-
de da atividade produtiva 
ainda é elevada.

Inflação
Segundo o Copom, as 

projeções de curto prazo 
para a inflação feitas pelo 
mercado financeiro foram 
particularmente afetadas 
pelos efeitos do “choque 
de preço” da carne que, 
segundo a instituição, 
ocorreu de forma mais in-
tensa e prematura do que 
esperada. “As projeções 
consideram um efeito 

direto mais concentrado 
no último bimestre des-
te ano, constituindo-se o 
principal fator de eleva-
ção das projeções para 
2019”, destacou no texto.

Em relação as preços 
administrados (como 
energia elétrica, gasolina, 
gás, transporte público e 
alimentos), o Copom con-
siderou “a presença de 
condições benignas para 
a ocorrência de reajus-
tes menores nas tarifas 
de energia elétrica, que 
já vêm se materializan-
do nos últimos meses e 
devem prosseguir nos tri-
mestres seguintes”.

Próximos passos
Para o comitê mone-

tário, é preciso cautela 
na condução da políti-
ca monetária dentro do 
ataul ciclo econômico. “O 
Comitê enfatiza que seus 
próximos passos conti-
nuarão dependendo da 
evolução da atividade 
econômica, do balanço de 
riscos e das projeções e 
expectativas de inflação”, 
acrescentou.

Expectativa é 
de aceleração 
nos próximos 
trimestre
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Estudo brasileiro poderá resultar 
em ferramenta de combate ao câncer
Estudos preliminares fei-
tos por um grupo de 11 
pesquisadores brasileiros, 
coordenado pela profes-
sora do Departamento 
de Química Inorgânica 
da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Célia 
Machado Ronconi, pode-
rão resultar, no futuro, em 
uma ferramenta efetiva 
para a destruição de cé-
lulas cancerígenas.

Os estudos in vitro (em 
laboratório) utilizaram cé-
lulas de câncer de mama 
de uma mulher de 69 anos, 
em parceria com o Institu-
to Nacional do Câncer José 
de Alencar Gomes da Silva 
(Inca). A linha de pesquisa 
foi o desenvolvimento de 
sistema de transporte de 
fármacos, utilizando a do-
xorrubicina, um fármaco 
tóxico usado para vários 
tipos de câncer. “A gente 
sabe que os fármacos de 
câncer não são seletivos. 
Eles atacam tanto a célu-
la tumoral quanto a sadia”, 
disse Célia Ronconi.

A ideia do grupo foi de-
senvolver um mecanismo 
em que o fármaco só fosse 
liberado na presença da 
célula tumoral, “para ver se 
o protótipo ia funcionar”. 
Foi desenvolvida então 
uma espécie de reservató-
rio em escala nanométri-
ca, no qual foi colocado o 
fármaco (doxorrubicina). 
“Aí, a gente tampa esse 
reservatório como se fos-
se uma válvula mesmo”, 
explicou Célia. Os pesqui-
sadores usaram um com-
posto grande para cobrir 
totalmente a superfície 
do reservatório.

PH ácido
Célia Ronconi informou 

que o fármaco não vaza. 
Ele fica preso dentro do 
reservatório. Quando ele 
encontra um PH mais áci-
do – como o das células 
de câncer, que varia entre 
4.5 e 5.5, a tampa do na-
norreservatório é libera-
da. “Na superfície desse 
material, nós colocamos 

grupos que reagissem a 
esse PH mais ácido, de 
maneira que a tampa se 
soltasse”. Em uma lingua-
gem mais simples, isso 
quer dizer que a tampa só 
abre quando o meio está 
ácido, ou seja, quando ele 
chega à célula tumoral.

Os ensaios in vitro, 
em que os pesquisado-
res cresceram as células 
isoladas de câncer, resul-
taram em estudos de via-
bilidade celular, para ver 
o quanto esse dispositivo, 
carregado com o fármaco, 
seria tóxico para essas 
células. “Deu um resulta-
do bem surpreendente. A 
gente conseguiu redução 
de 92% na viabilidade 
celular. Ou seja, ele ma-
tou 92% das células de 
câncer de mama”. Célia 
Ronconi chamou a aten-
ção para o fato de que 
o fármaco usado puro, 
na mesma concentração, 
matou só 70% dessas 
células. “O nosso sistema 
foi mais tóxico, carrega-

do com o fármaco”. Puro, 
o fármaco apresentou 
baixa toxicidade. Os pes-
quisadores pretendem 
investigar porque o efei-
to é maior do fármaco no 
nanorreservatório do que 
o fármaco puro.

Ensaios in vivo
A próxima etapa da 

pesquisa deverá ser ini-
ciada em 2020 e envolve 
não só ensaios com célu-
las sadias, mas também 
in vivo, isto é, com ani-
mais, usando camundon-
gos imunodeficientes. Há 
ideia também de fazer en-
saios com outros tipos de 
câncer. Célia afirmou que 
o resultado obtido até 
agora é muito promissor 
e anima os pesquisadores 
a seguir adiante com os 
estudos. Somente após a 
realização de todos os es-
tudos, se poderá afirmar 
que o nanorreservatório 
poderá ser utilizado no 
tratamento de pacientes 
com câncer. “Ainda falta 

muita coisa para ser feita. 
Tem um protocolo a ser 
seguido”, lembrou. “Mas 
os resultados foram mui-
to promissores”.

Na avaliação da coor-
denadora da pesquisa, a 
importância maior do na-
norreservatório anticâncer 
é diminuir os efeitos que 
a droga causa, porque a 
droga não é seletiva. Ela 
vai tanto para as células 
sadias, quanto para as cé-
lulas de câncer. “A nossa 
ideia é fazer com que o 
reservatório só vá liberar o 
fármaco quando encontrar 
a célula de câncer. Eu pro-
jetei o reservatório só para 
abrir com PH ácido, que é 
o PH da célula de câncer”.

Tumores 
localizados

A pesquisa trabalha 
com a perspectiva de o 
nanorreservatório poder 
ser injetado no corpo 
humano para atuar em 
tumores mais localiza-

dos, onde liberaria seu 
conteúdo, que é o fár-
maco. Célia admitiu que 
isso pode ocorrer, “em 
princípio”. Mas insistiu 
que essa possibilidade 
ainda não foi estudada 
a fundo. “Haveria essa 
possibilidade. Mas não 
estudei isso ainda”.

A pesquisa levou apro-
ximadamente dois anos 
e foi parte do trabalho 
de doutorado de Evelyn 
Santos, aluna da UFF. Um 
artigo sobre os resultados 
dos ensaios in vitro foi pu-
blicado pelo grupo pesqui-
sadores na última semana, 
na revista britânica Journal 
of Materials Chemistry B, 
da Royal Society of Che-
mistry, sociedade fundada 
em 1848. O grupo reúne 
pesquisadores da UFF, do 
Inca e do Centro Brasilei-
ro de Pesquisas Físicas 
(CBPF). O estudo recebeu 
investimentos da Funda-
ção Carlos Chagas Filho de 
Amparo à Pesquisa do Rio 
de Janeiro (Faperj).
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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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Seleção Olímpica convocada para 
o Torneio Pré-Olímpico 2020

A Seleção Olímpi-
ca está convocada 
para o Torneio Pré-

-Olímpico 2020. O técni-
co da Seleção Brasileira, 
André Jardine, anunciou, 
nesta segunda-feira (16), 
a lista final com os 23 no-
mes que representarão o 
Brasil na competição que 
classifica para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio. São 
duas vagas em disputa. 

O grupo se apresenta no 
dia 3 de janeiro na Granja 
Comary para o período de 
treinos. Dois jogos prepara-
tórios estão previstos para 
essa etapa, mas os adversá-
rios, dias e horários serão 
definidos nos próximos 
dias. A Seleção Brasileira 
embarca para a Colômbia 
no dia 16 de janeiro. A es-
treia no Pré-Olímpico será 
no dia 19 contra o Peru.

André Jardine convocou 23 jogadores para a competição que garante duas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020
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ConvoCados:

Goleiros
Cleiton - Atlético Mineiro
Ivan -  Ponte Preta
Phelipe -  Grêmio

lAterAis direito
Emerson -  Real Betis

Guga - Atlético Mineiro

lAterAis esquerdo
Ayrton Lucas - Spartak 
Moscou
Caio Henrique - Fluminense 

ZAGueiros
Gabriel - Lille
Ibañes - Atalanta
Robson Bambu - Athletico Pa-
ranaense
Walce -  São Paulo

Meio cAMpistAs
B. Guimarães - A. Paranaense
Douglas Luiz - Aston Villa
Igor Gomes - São Paulo 
Matheus Henrique - Grêmio
Reinier - Flamengo
Wendel - Sporting

AtAcAntes:
Antony - São Paulo
Gabriel Martinelli - Arsenal
Matheus Cunha - RB Leipzig
Paulinho - Bayer Leverkusen
Pedrinho - Corinthians
Yuri Alberto - Santos
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