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Briga maior por candidatura em 2022 será pela vice de Caiado
Faltando ainda três anos para as eleições estaduais de 2022, já é possível antever que a vaga mais disputada 
de candidatura na base do governador Ronaldo Caiado não será a de governador. Pela movimentação nos 
bastidores da política estadual até agora, a briga maior será pela vice na chapa de Caiado (DEM), que só não 
disputará a reeleição se for convocado para ser candidato à Presidência da República.
Há pelo menos três nomes com forte potencial pra que um deles seja o próximo vice-governador: o prefeito 
de Catalão, Adib Elias, que se filiará ao Podemos em fevereiro; o deputado Lissauer Vieira (PSB), que segundo 
previsões de alguns políticos do Sudoeste, tem grande probabilidade de se filiar em algum partido da base 
de Caiado, na primeira janela que surgir e o atual, Lincoln Tejota.
A situação de Lincoln, no entanto, é considerada incerta porque nem partido ele tem hoje. Desde que deixou 
o Pros, ensaiou se filiar no PP e recuou. Acertou com Roberto Jefferson a filiação no PTB e assumir a presi-
dência do partido no Estado, mas deu tudo errado. E com uma ajudinha do “alto”, o ex-prefeito de Jaraguá, 
Lineu Olímpico, travou sua articulação com o partido de Jefferson.
A situação de indefinição partidária de Lincoln Tejota anda tão difícil que seu pai, o conselheiro Sebastião Tejota, vem 
admitindo até a possibilidade de se aposentar no cargo de conselheiro no TCE, para retornar à atividade política. E 
dizem que ele está falando sério, que “Tejotão” não está só balançando a moita, para assustar os mortais indefesos.
É natural que as pessoas têm dificuldade em acreditar nessa história, porque cargo de conselheiro em tribu-
nais de contas é tão disputado aqui fora, que chega a ser chamado de o “céu” da terra, de tão bom.
Mas com a diferença de que ninguém precisa morrer pra chegar lá. Como não se ouve falar que alguém que 
foi para o Céu tenha manifestado interesse em voltar, fica realmente difícil para alguém acreditar que com 
o pai de Lincoln Tejota será diferente.

sEnado
outra candidatura majoritária que será muito disputada em 2022 é a de senador, que terá apenas uma vaga na disputa. Do lado do governador ronaldo Caiado, Podemos e PP vão 
começar a se engalfinhar logo, logo pela vaga. ao final, pode ser que a solução seja ceder a vaga para algum partido importante, que possa vir a integrar a base do democrata.

qualidadE

Secretário do Mato Grosso do Sul sinaliza 
replicar modelo da saúde goiana em seu Estado
“Ficamos muito impressio-
nados com o que foi apre-
sentado e com o salto de 
qualidade que a saúde pú-
blica de Goiás atingiu nes-
te último ano”. O comen-
tário é do secretário de 
Estado da Saúde de Mato 
Grosso do Sul (MS), Geral-
do Resende, ao visitar o 
colega Ismael Alexandrino, 
na última quarta feira, dia 
22, para conhecer as po-
líticas de gestão da atual 
administração do Governo 
de Goiás que resultaram 
em avanços significativos 
do SUS no Estado. “A ideia 
é levar muito das ações em 
saúde desenvolvidas em 

Goiás para o nosso Estado”, 
acrescentou.

Acompanhado por téc-
nicos da área, o chefe da 
saúde do MS ouviu de 
Alexandrino que a Saúde 
é uma das as prioridades 
do governador Ronaldo 
Caiado. A atual gestão da 
Saúde em Goiás se baseia 
em três pilares: eficiência 
operacional dos hospitais, 
regionalização da saúde e 
regulação de pacientes. O 
secretário de Goiás expli-
cou que na administração 
dos hospitais, os contratos 
de gestão foram renova-
dos com novas metas de 
produção e readequação 

dos valores repassados às 
organizações sociais (OSs). 

Com os ajustes, foi pos-
sível aumentar a produção 
hospitalar, como o número 
de internações. Foi ainda 
aplicado um sistema de 
gestão que mensura os re-
sultados de todos os hospi-
tais do Estado, comparando 
metas e indicadores. “Consi-
dero a gestão por OS mais 
uma das ferramentas para 
qualificar a administração 
hospitalar e melhorar o 
atendimento”, disse Alexan-
drino aos visitantes.

Sobre a regulação, foi ex-
plicado que houve avanços 
nas parcerias com os muni-

cípios que têm gestão plena 
e, por isso, são os responsá-
veis por regular pacientes. 
Alexandrino explicou ainda 
que, antes de assumir a pas-
ta, o Estado tinha acesso ao 
paciente em dois dias. Hoje 
são cerca de nove minutos. 

Revolução
“Tínhamos a informa-

ção que Goiás está passan-
do por uma revolução na 
gestão da saúde pública. 
Há algum tempo, tinha a 
expectativa de conhecer 
in loco essas realizações. 
Confesso que tive uma 
ótima impressão, e os re-
sultados demonstram isso”, 

comentou o secretário Ge-
raldo Resende.

Alexandrino citou a Po-
liclínica de Posse como um 
dos exemplos da regionali-
zação da saúde no Governo 
de Goiás. A unidade será 
inaugurada no fim de feve-
reiro e atenderá a região do 
Nordeste goiano. No total, 
contará com 19 especialida-
des. A expectativa do secre-
tário é que das 18 Regionais 
de Saúde, 17 tenham uma 
unidade com esse perfil. A 
exceção é a Regional Cen-
tral, que contempla a Região 
Metropolitana de Goiânia, e 
concentra a ofertas dos ser-
viços de saúde no Estado.

ideia é levar 
muito das 

ações em saúde 
desenvolvidas 
em Goiás”, 
disse Geraldo 
resende, 
após conhecer 
hospitais, 
Conecta sUs 
e se inteirar 
da gestão do 
colega ismael 
alexandrino

“
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Ministério de Minas e Energia deve 
chamar Enel para resolver crise energética                                         

o governador Ronal-
do Caiado esteve, 
na noite de quarta-

-feira (22/01), no Ministé-
rio de Minas e Energia, em 
Brasília, em busca de solu-
ção para o que foi definido 
pelo secretário de Desen-
volvimento e Inovação, 
Adriano da Rocha Lima, 
como “uma calamidade 
energética” no Estado.

Acompanhado pelos 
presidentes Lissauer Vieira 
(Assembelia Legislativa), 
desembargador Walter 
Carlos Lemes (Tribunal de 
Justiça) e Joaquim Alves 
de Castro Neto (Tribunal 
de Contas dos Municípios); 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Aylton Vechi; e pelo  
defensor público-geral do 
Estado, Domilson Rabelo, 
Caiado buscou apoio da 
ministra em exercício, Ma-
risete Pereira, para colo-
car fim ao sofrimento dos 
goianos pela má prestação 

de serviços por parte da 
Enel Distribuição.

“A ministra pediu ape-
nas um prazo para nos 
convocar novamente e 
nos dar uma alternati-
va para esse quadro que 
vem se evoluindo, um 
quadro danoso para a 
economia do Estado”, des-
tacou o governador, ao 
final da reunião. Caiado 
ressaltou que a ministra 
e os técnicos do Ministé-
rio se sensibilizaram com 
os relatos feitos pelos re-
presentantes goianos e 
que perceberam o quanto 
o Estado necessita de um 
resultado o mais rápido 
possível. A secretária de 
Economia, Cristiane Sch-
midt, e a procuradora-
-geral do Estado, Juliana 
Diniz, também participa-
ram da reunião.

Adriano da Rocha Lima, 
que acompanha o caso 
desde fevereiro de 2019, 

definiu a reunião no Minis-
tério de Minas e Energia, 
que contou também com 
representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), como uma for-
ma de envolver o Governo 
Federal na discussão. Ele 
explicou que a ministra em 
exercício, Marisete Pereira, 
irá conversar com o minis-
tro Bento Albuquerque em 
busca de uma solução. “O 
Ministério se comprome-
teu a chamar novamente 
a Enel para propor a eles 
uma forma de conciliação 
pra ver se, a partir daí, a 
gente consegue uma solu-
ção amigável”, afirmou.

Alternativa
Em reunião realizada 

no Palácio Pedro Ludovi-
co Teixeira há dez dias, o 
governador já havia de-
clarado que buscaria esse 
auxílio junto ao Ministé-
rio de Minas e Energia e 
à Aneel para fazer uma 
mediação, viabilizando a 
troca da distribuidora. Uma 
das empresas interessadas 
em assumir a antiga Celg 
D em Goiás é a EDP, uma 
companhia de origem por-
tuguesa, que tem mais de 
20 anos de operação no 
Brasil e atua na distribui-
ção de energia elétrica em 
São Paulo e Espírito Santo.

A Enel, como tem res-
saltado o governador Ro-
naldo Caiado, hoje não 
possui nenhuma credibi-
lidade junto à população 
goiana. Além disso, o Esta-
do já assinou por duas ve-
zes acordo com a empresa, 
que não cumpriu as medi-
das acertadas. Para Caiado, 
a solução mais eficiente 
para o impasse é a trans-
ferência de ativos entre 
a Enel e outra instituição 
que possa fazer a distri-
buição de energia elétrica 
com mais qualidade em 
Goiás. Segundo o titular da 
Sedi, esse procedimento 
não é inédito no mercado 

de energia elétrica e trará 
à população a esperança 
de que os investimentos 
serão, de fato, executados.

Para que o negócio seja 
firmado, há um processo 
técnico a ser seguido. As 
partes envolvidas têm de 
aceitar o acordo, ou seja, a 
Enel deve concordar com 
a transação de ativos, 
porque é a concessioná-
ria de energia no Estado. 
A EDP deve ser igualmen-
te favorável à proposta 
de substituição e ao con-
vite de vir para Goiás e 
a Aneel, a reguladora do 
setor no País, tem de dar 
seu aval ao processo.

Caiado buscou apoio da ministra 
em exercício, Marisete Pereira, para 
colocar fim na má prestação de 
serviços por parte da Enel Distribuição
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Convênio garante R$ 2 milhões para 
pesquisa em ciência e tecnologia
A Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg) e o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) firmaram 
convênio no valor total de 
R$ 2 milhões com o obje-
tivo de apoiar projetos de 
pesquisa em ciência e tec-
nologia. O extrato do con-
vênio foi publicado no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
desta terça-feira, dia 21.

O recurso será inves-
tido em pesquisas que 
promovam a inovação 
tecnológica, o desenvol-
vimento empresarial e 
aumentar a competitivi-
dade das pequenas em-
presas e dos produtores 
rurais do Estado de Goiás.

O presidente da Fapeg, 
Robson Vieira, declarou 
que a aproximação entre 
Fundação e Ministério 

realizada no último ano 
foi fundamental para 
a liberação do recurso. 
“Construímos uma rela-
ção de confiança com o 
MDR mostrando as nos-
sas linhas de atuação e a 
nossa preocupação com 
projetos e ações que pu-
dessem contribuir com o 
desenvolvimento social 
e econômica do Estado 
de Goiás. O resultado 
desse trabalho é essa 
parceria agora estabele-
cida”, destacou.

O convênio prevê a 
disponibilização de R$ 1 
milhão por parte do Go-
verno de Goiás, por meio 
da Fapeg, e de outro R$ 1 
milhão por parte do Minis-
tério. “Servidores da Fapeg 
e do MDR se dedicaram 
intensamente no final de 
2019 para viabilizar essa 

parceria. A dedicação e o 
conhecimento dos proces-
sos e lei foram decisivos 
para essa conquista”, rela-
tou ainda Vieira.

Os projetos serão con-
tratados por meio de cha-
madas públicas. Serão 
aceitas propostas com sig-
nificativo risco tecnológico 
associado a oportunidades 
de mercado e incubação 

de startups, que possibili-
tem ampliar as capacida-
des no uso das Tecnologias 
da Informação (TICs).

Entre os temas priori-
tários dos projetos esta-
rão Economia Circular e 
Fruticultura com foco em 
gestão de recursos hídri-
cos na Ride DF, e do Pecu-
ária de Leite, no polo Ar-
ranjos Produtivos Locais 

(APL) Lácteo da região de 
São Luís de Montes Belos, 
no Oeste Goiano.

Beneficiários
O público-alvo do con-

vênio são pesquisadores, 
instituições de ensino su-
perior, instituições de ci-
ência, tecnologia e inova-
ção, startups, pequenas e 
médias empresas, produ-

tores rurais, parques tec-
nológicos, instituições e 
órgãos públicos atuan-
tes nas áreas temáticas 
das regiões do Entorno 
de Brasília e Polo APL 
Lácteo de São Luís de 
Montes Belos.

O desenvolvimento 
dos projetos, ou seja, a 
execução da pesquisa 
tem duração prevista de 
12 meses. As ações dos 
projetos serão monito-
radas e avaliadas objeti-
vando a gestão adequada 
e regular das parcerias.

O acompanhamento 
dos prazos e resultados 
será realizado por meio 
de relatórios parciais e 
finais, visitas in loco ou 
outros meios de registro 
que certifiquem o engaja-
mento dos responsáveis 
diretos pela execução.
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Inscrições para residência médica da 
SMS se encerram nesta sexta-feira

a Secretaria Muni-
cipal de Saúde 
(SMS) está com 

inscrições abertas para 
o processo seletivo para 
ingresso ao Programa de 
Residência Médica em 
Medicina de Família e 
Comunidade . O prazo de 
inscrição se encerra nes-
ta sexta-feira (24/01).

As inscrições podem 
ser feitas pelo endereço 
eletrônico da Comissão 
Estadual de Residência 
Médica de Goiás ( www.
ceremgoias.org.br. ).   A pri-
meira fase das provas será 
realizada no dia 2 de feve-
reiro e a segunda fase 16 
de fevereiro. O resultado 
final será em 2 de março e 
o início do curso em 3 de 
março. Nove vagas estão 
sendo disponibilizadas e a 
duração é de dois anos.

“O Programa de Resi-
dência em Medicina de Fa-
mília e Comunidade visa a 
formação de especialistas 
com excelência que serão 
capazes de atuar em todos 
os ciclos de vida de uma 
pessoa de forma resolu-
tiva. A meta é que 85% 
dos problemas de saúde 
apresentados pela popu-
lação sejam resolvidos 
pelo médico da família”, 
explica a secretária de 
Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrué, que se desdobrou 
para implantar o Progra-
ma junto ao Ministério da 
Saúde (MS), possibilitan-
do, assim, mais uma resi-
dência médica da SMS. 

A formação dos resi-
dentes se desenvolverá 
prioritariamente em Uni-
dade Básica de Saúde 
(UBS), atuando em Aten-

ção Primária à Saúde, com 
a prática médica centrada 
na pessoa, na relação mé-
dico-paciente-família, na 
continuidade da atenção, 
no cuidado do indivíduo 
como um todo.  

O médico de família 
também ajuda a promo-
ver uma melhor qualida-

de de vida para a popu-
lação, uma vez que ele 
incentiva práticas sau-
dáveis como atividades 
físicas e boa alimenta-
ção, além de fazer alertas 
constantes contra prática 
prejudiciais à saúde como 
consumo de álcool e ta-
baco. “Na verdade, o mé-

dico da família é alguém 
com quem a população 
pode contar. Nós estamos 
imensamente felizes por 
iniciar esse Programa de 
Residência em Medicina 
de Família e Comunidade, 
vamos poder aprimorar, 
melhorar muito o aten-
dimento para a popula-

ção que mais precisa. É 
sem dúvida uma grande 
vitória para o município 
de Goiânia e uma gran-
de oportunidade para os 
acadêmicos que dese-
jam esta especialidade”, 
comemora Fátima Mrué.  
Fonte: Sirlene Mendonça 
- editoria de Saúde 

Provas de seleção serão 
realizadas em fevereiro e o início 
do programa será em março
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Saúde de Aparecida convoca beneficiários 
do Bolsa Família para o acompanhamento 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Aparecida de 
Goiânia (SMS) conclama a 
todos os beneficiários do 
Programa Bolsa Família do 
município para que compa-
reçam à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima 
de suas residências para 
realizarem o acompanha-
mento, requisito obrigatório 
para a manutenção do be-
nefício e que consiste em 
monitoração do estado nu-
tricional, do pré-natal e da 
caderneta da vacinação das 
crianças. “Convocamos as 
mulheres com idade entre 
14 e 44 anos, as grávidas de 
qualquer idade e as crianças 
menores de 7 anos”, escla-
rece o secretário da pasta, 
Alessandro Magalhães.

A chefa de Doenças e 
Agravos Não Transmissí-
veis da SMS, Bruna Anie-
le, explica que o acompa-
nhamento deve ser feito 

uma vez por semestre, de 
janeiro até junho (primei-
ra vigência) e depois de 
julho a dezembro. “Envia-
mos para cada unidade 
um mapa com os nomes 
das famílias da região e, 
se porventura alguém 
comparecer a uma unida-
de que não é a sua refe-
rência, essa pessoa será 
atendida e depois infor-
mada a ir no local correto 
da próxima vez”, avisa ela.  

Onde fazer o 
acompanhamento

Bruna Aniele informa 
que todas as UBSs fazem 
esse acompanhamento e 
também os Cais Nova Era 
e Colina Azul, o Centro de 
Saúde Papillon Park, o Cen-
tro de Atendimento Ambu-
latorial, e, especificamente 
para os moradores da Re-
gião do Garavelo, a referên-

cia é a UBS Buriti Sereno. Ela 
ainda reforça que a procura 
tem sido baixa: “Há pessoas 
que não sabem que devem 
fazer o acompanhamento e 
correm o risco de ter o be-
nefício suspenso ou cance-
lado. Para facilitar o acesso, 
também temos unidades 
que eventualmente abrem 
aos sábados e participa-
mos de eventos itinerantes 
da Assistência Social, den-
tre outros, para abranger o 
maior número possível de 
beneficiários”.

Porque fazer o 
acompanhamento?

Segundo o Ministério da 
Saúde (MS), a pesagem no 
Bolsa Família é uma ma-
neira de identificar casos de 
desnutrição entre os bene-
ficiários e é determinante 
para o recebimento do pa-
gamento. O peso de cada 

membro da família é inclu-
ído no cadastro e deve ser 
atualizado a cada seis me-
ses, conforme for solicitado. 
Para realizar a pesagem os 
beneficiários precisam se 
identificar com documentos 
pessoais e outros, tais como: 
Certidão de nascimento 
(menores de idade), RG 
(maiores de idade), Carteira 
de vacinação e Cartão do 
Bolsa Família.

A Política Nacional de 
Atenção Básica (2017) 
destaca que é de res-
ponsabilidade comum a 
todos os membros das 
Equipes que atuam na 
Atenção Primária acom-
panhar e registrar no 
Sistema de Informação 
da Atenção Básica e no 
mapa de acompanha-
mento do Programa Bolsa 
Família (PBF) as condicio-
nalidades de saúde das 
famílias beneficiárias. 
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TENTaDoR ZERo BEEF
Consumidores de todo o Brasil já podem provar 
o Tentador Zero Beef, novo lanche do Bob’s com 

hambúrguer feito à base de plantas, mas que 
possui o mesmo sabor, textura e suculência da 
carne bovina, desenvolvido em parceria com a 

foodtech Fazenda Futuro. o Tentador Zero Beef 
leva pão brioche, maionese, alface e tomate. E o 

preço sugerido para o trio com batata média e 
refil de refrigerante é de R$ 28,00.

PisciNa DE BoliNHa
 Com o tema o reino encantado dos unicórnios 

e o fundo do mar a Magic Games traz novas 
atrações de férias ao Flamboyant Shopping, a 

adrenalina e a segurança das Piscinas Gigantes 
de Bolinhas. a Magic Unicorn conta com 190m² e 

mais de 160 mil bolinhas. O circuito com inflável 
temático tem escorregador House Slide e o 

Giro radical. já a Magic Hidra é um brinquedo 
mecatrônico, tem uma área com mais de 250 

mil bolinhas azuis. o espaço ainda possui uma 
área instagramável, onde os visitantes podem 
tirar várias fotos, além do inflável Magic Pirate 
Ship, que possui formato de barco pirata com 

escorregador. as duas torres centrais são 
interligadas e contam ainda com dois tobogãs 

com efeito em led.  Os valores variam entre R$ 30 
e R$ 80 dependendo do tempo de permanência 

no brinquedo. Para mais informações, consultar o 
regulamento disponível no local.

cURso DE 
cERiMoNialisTa

Hotel real Executive recebe no próximo 
domingo (26/01), um curso para cerimonialistas. 

o objetivo é a formação e o aperfeiçoamento 
de profissionais. O evento finaliza na segunda-

feira (27/01), e tem a duração das 8h às 18h, nos 
dois dias. os interessados devem realizar uma 
inscrição com a tutora do curso, professora de 

Cerimonial de Eventos da Puc Goiás, Divina 
Helena, por via Whatsapp no número (62) 

99978-0006.   

casTRaÇÃo
aposentada cria campanha para arrecadar 

tampinhas na capital e com elas garantir recursos 
para castrar animais em situação de rua, já que a 

intervenção diminui riscos de doenças, além de 
fazer controle populacional. Pet Friendly, o Hotel 
Go inn no Estação da Moda é um dos pontos de 
coleta. Segundo levantamento do instituto Pet 
Brasil (iPB), divulgado no ano passado, a maior 

população de animais domésticos no Brasil é 
de cães e gatos, sendo mais de 54 milhões de 
cachorros e quase 24 milhões de felinos, num 
total de 78,1 milhões de animais. Para manter 
a saúde dos pets em dia, umas das principais 

orientações dos especialistas é a castração.  

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Show - o Centro Cultural Martim Cererê, unidade da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), abre neste sábado, 25 de 
janeiro, a agenda de shows de 2020, com o lançamento do álbum respiro, da banda Scalene. o evento começa às 17 
horas, e terá também a participação dos cantores Manso e Chell.

Cuidados com o coração -  Muitas pessoas aproveitam 
o começo do ano para voltar as atividades físicas e o 
arritmologista do Hospital do Coração anis rassi (HCar), 
Sérgio Gabriel rassi, especializado em medicina do 
esporte, explica que é necessário fazer um exame médico 
antes de se dedicar a qualquer atividade física.

2 3

4

VOLTANDO AS ATIVIDADES - os empresários Paulo 
riboli (foto) e Miguel Eugênio riboli, irmãos e sócios, 
informam que a riboli representações volta as suas 
atividades normais após um curto, mas merecido recesso.
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Ideologia 62 - a casa noturna ideologia 62 promete mais um 
final de semana movimentado e com atrações diferenciadas. 
Nesta sexta-feira (24 de janeiro) a banda ‘Selvagens à 
Procura de Lei’ lançará seu álbum “Paraíso Portátil”.
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Ações de reflorestamento ainda dão 
os primeiros passos em Brumadinho

Às vésperas de se 
completar um ano 
da tragédia de Bru-

madinho (MG), a devasta-
ção ambiental permanece 
chamando a atenção na 
área que vai da Mina Cór-
rego do Feijão até o Rio 
Paraopeba. A avalanche 
de lama liberada após o 
rompimento da barragem 
da Vale, naquele 25 de ja-
neiro de 2019, provocou 
estragos que não serão 
reparados em curto pra-
zo. A barragem armazena-
va aproximadamente 12 
milhões de metros cúbi-
cos de rejeitos. Boa parte 
desse volume que vazou 
alcançou primeiramente 
o Ribeirão Ferro-Carvão 
e, de lá, escoou para o 
Rio Paraopeba. A força da 
lama destruiu comunida-
des e, desde então, 259 
corpos já foram encontra-
dos. Permanecem desa-
parecidas 11 pessoas.

A Vale ainda dá os 
primeiros passos para 
a recuperar o meio am-
biente da área atingida. 

Nos últimos meses, a 
mineradora concentrou 
sua atenção em obras 
para impedir que a lama 
espalhada continuasse a 
escoar e poluir os manan-
ciais, sobretudo durante a 
ocorrência de chuvas. Foi 
somente na semana pas-
sada que foi detalhado 
um projeto piloto coloca-
do em prática visando a 
revegetação. 

Segundo levantamen-
tos do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), foram de-
vastados ao menos 270 
hectares, dos quais cerca 
de 204 hectares são com-
postos de vegetação na-
tiva de Mata Atlântica e 
áreas de proteção perma-
nente ao longo de cursos 
d’água. É precisamente 
no trecho entre a barra-
gem e a confluência do 
Ribeirão Ferro-Carvão e 
do Rio Paraopeba que se 
verifica a maior degrada-
ção. Estima-se que cerca 
de 7 milhões de metros 

cúbicos de rejeito estão 
depositados nesta área.

O projeto piloto elabo-
rado pela Vale é o início 
do programa Marco Zero, 
que prevê a reconstituição 
das condições originais do 
Ribeirão Ferro-Carvão e a 
revegetação com plantas 
nativas da região das ma-
tas ciliares, além da recu-
peração do Rio Paraopeba. 

Segundo a mineradora, 
o primeiro desafio já foi 
superado. Trata-se da res-
tituição do traçado que 
o ribeirão tinha antes do 
rompimento. Para tanto, 
foram realizados levan-
tamentos topográficos e 
consultas aos históricos da 
ferramenta Google Earth.

“Utilizando a tecnologia 
Green Wall, um sistema 

patenteado para a recupe-
ração de cursos d’água e 
matas ciliares, a Vale refez 
o canal com rochas ao fun-
do e paredes de biomantas 
revegetadas”, diz a minera-
dora em nota. Conforme 
o texto, a área do vale do 
Ribeirão Ferro-Carvão já 
foi reaterrada, recuperan-
do sua topografia original. 
A previsão é de que o pro-

jeto piloto seja concluído 
até fevereiro deste ano. 
Sua área de abrangência 
envolve um trecho de 400 
metros a jusante no Ribei-
rão Ferro-Carvão e pros-
segue por mais dois qui-
lômetros ao longo do Rio 
Paraopeba. Dependendo 
dos resultados, a tecnolo-
gia Green Wall poderá ser 
aplicada em outras áreas. 

Estragos provocados pela lama não 
serão reparados em curto prazo
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Governo publica decreto para 
contratar militares no serviço público
O decreto que regula-
menta a contratação de 
militares inativos para 
atividades em órgãos 
públicos foi publicado 
em edição extra do Di-
ário Oficial da União na 
noite da quinta-feira 
(23). De acordo com o 
Palácio do Planalto, os 
militares poderão ser 
contratados, por meio 
de um edital específico 
de chamamento público, 
para trabalhar em órgão 
ou entidade federal ga-
nhando adicional com 
valor igual a 30% sobre 
o salário recebido na 
inatividade.

Pelo texto do decreto, 
assinado pelo presidente 
em exercício Hamilton 
Mourão, a contratação de-

penderá de autorização 
prévia tanto do Ministé-
rio da Defesa quanto do 
Ministério da Economia. A 
pasta da Defesa vai exa-
minar se a contratação 
não compromete eventu-
al necessidade de mobi-
lização de pessoal, além 
de estabelecer o quanti-
tativo máximo de milita-
res inativos passíveis de 
contratação, por posto ou 
graduação, observada a 
compatibilidade com as 
atividades indicadas pelo 
órgão ou pela entidade 
requerente. Já a equipe 
econômica vai examinar 
se há recursos para o pa-
gamento do adicional e 
se há necessidade real de 
contratação.

“Como já de conheci-

mento público, existe a 
intenção de aplicar o ato 
para resolver problema 
do INSS [Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social]. 

Contudo, tecnicamente, o 
decreto não se restrin-
ge ao INSS e poderá ser 
utilizado em dezenas de 
outras situações. A hipó-

tese do INSS é apenas 
destacada por ser a com 
maior escala”, informou o 
Planalto, em nota envia-
da à imprensa.

Ainda segundo o go-
verno, a contratação não 
será automática. “Ainda 
se precisará analisar o 
pleito de cada órgão ou 
entidade interessado na 
nova forma de alocação 
de mão de obra, fazer o 
edital de chamamento 
público para cada hipó-
tese e verificar a disponi-
bilidade orçamentária e 
financeira em cada caso”, 
acrescenta a nota.

Militares da reserva
Na semana passada, 

o governo anunciou que 
pretende contratar tem-

porariamente cerca de 7 
mil militares da reserva 
para atuar nos postos da 
Previdência, pagando o 
adicional de 30%. Esse 
percentual está definido 
na lei que trata da estru-
tura da carreira militar, 
aprovada em 2019 pelo 
Congresso Nacional. 

A medida foi a forma 
encontrada pelo governo 
para reduzir o estoque de 
pedidos de benefícios em 
atraso no INSS. A expec-
tativa é que o acúmulo de 
processos caia para pró-
ximo de zero até o fim 
de setembro. Atualmen-
te, o número de pedidos 
de benefícios previden-
ciários com mais de 45 
dias de atraso está em 
cerca 1,3 milhão.
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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 simu-
lação sem compromisso, Créditos com 
parcelas a partir de 309,38 r$. Crédito 
Para novo  25.732,39. Entrada + Par-
celas de 422,26. Crédito para Semi 
novo 20.138,40 r$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 r$. Ligue e agen-
de 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 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

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

biZ 125 es 0 Km Entrada + Parcelas de 
218,41 r$ & oNix 0 Km. Entrada + Parcelas 
de 592,83. Consultora de Vendas: Cida Bueno 
Whatsapp : (062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro 
realização:Cia TEaTraL ZUMBi DoS PaL-
MarES - Professor: Paulo Vitória /setor 
Sul. inscrições: (62) 9219-20 33 / (62) 8510 
7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe a Par-
Tir DE r$ 94,80. nÃo PErCa TEMPo 
VEnHa Para nET. FonES: (62) 3626-
0075/ 9186-6656 (Whatsapp) /8550- 
9330 (oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo oral até 
o fim R$ 50,00 com local F: 9964-3091 / 
9461-2970 / 8593-4990

d e p i l a ç Ã o  m a s c u l i N a  +  m a s -
s a g e m  r e l a x a N t e  -  C o M  C E r a 
a n E S T É S i C a  C o M  C a U T E r i Z a 
Ç Ã o  Q U E  E V i Ta  Q U E  o S  P Ê L o S 
E n C r a V E  o U  a P a r a  C o M  M Á Q U i -
n a .  T r :  ( 6 2 )  4 1 0 1 - 9 5 2 5

massageNs e depilaçÃo a 
MÃoS MaSCULina  Massagem re-
laxante e sensual ,  anti-stress,  es-
gotamento f ís ico,  tântrica,  pros-
tática e outras.  Terapûtica com 
estimulação e esfol iação corporal . 
9117-4159 /  99901-8676
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futebol

CBF e Dazn discutem planejamento 
para transmissões da Série C 2020

o Presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, 
recebeu executi-

vos da Dazn para debater 
a transmissão da Série C 
do Campeonato Brasileiro 
em 2020. A plataforma de 
streaming, que também 
transmitiu a competição 
no ano passado, foi repre-
sentada por: Bruno Rocha, 
Vice-Presidente Executivo 
da Dazn Brasil; Sergio Flo-
ris, Vice-Presidente de Di-
reitos, Conteúdo Original 
e Parcerias; Henrique Mar-
ques, Gerente de Conteúdo 
original e Parcerias; e Julia 
Rossi, Gerente de Planeja-
mento Estratégico.

Durante a reunião, foram 
apresentados os resulta-
dos da parceria entre CBF 
e Dazn para a transmissão 
da Série C em 2019. Além 
disso os executivos da em-

presa de streaming ainda 
expuseram o planejamento 
de transmissões e ações de 
promoção da competição 
para esta temporada.

O ano de 2019 marcou 
o início da parceria entre 
CBF e Dazn. A empresa 
adquiriu os direitos de 
transmissão da Série C do 
Campeonato Brasileiro por 
quatro temporadas e ga-
rantiu a exibição de 86 jo-
gos da competição no ano 
passado, incluindo todos 
os duelos da fase final.

A CBF ainda foi repre-
sentada por Douglas Lu-
nardi, Diretor de Comu-
nicação, e Manoel Flores, 
Diretor de Competições. 
Eles puderam apresentar 
à Dazn detalhes do calen-
dário do futebol brasileiro 
neste ano e novidades da 
Série C em 2020.

reunião debateu o que será feito para a Série C na temporada e apresentou resultados de 2019

CB
F
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