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Jogo dE cEna

este é o momento da sucessão em Goiânia, 
após o anuncia da desistência de Íris rezende 
(mdb) em concorrer à reeleição. o próprio Íris 
puxa o jogo de cena. diz estar fora, mas pare-
ce não se incomodar com a romaria na porta 
do seu gabinete para que desista de desistir. A 
solução parece simples: se não quer ser candi-
dato mesmo, basta inaugurar uma obra. A da 
ponte sobre o Córrego Caveirinha, importante 
para Goiânia. Ao mesmo tempo, Íris deixa nas 
mãos de maguito e daniel Vilela a missão de 
pacificar o ambiente e unir forças para tentar 
garantir a vitória do mdb. 

Mais uM capítulo
Apoiadores do prefeito prometem muito ba-
rulho hoje nas ruas de Goiânia. o desfecho no 
Paço municipal, com o clamor: “Fica, Íris”. em 
outras oportunidades, Íris recuou. 

difEREntE
Íris enfrenta um clamor familiar para encerrar 
a carreira. e anunciou isso publicamente e de 
forma coletiva. mas tudo pode acontecer.

Jogo dE cEna?

maguito Vilela assumiu o trabalho de constru-
ção da sua candidatura em Goiânia. o ponto de 

partida é a pacificação interna do partido. Acena 
para o PP, que tem o eterno sandes Jr como 
pré-candidato a prefeito de Goiânia. mas o alvo 
é mesmo a busca de aliança com o governador 
ronaldo Caiado (dem). Íris diz que não pode par-
ticipar dessa conversa, porque já está aposenta-
do. sem Íris, a conversa não deslancha. 

Jogo dE cEna 2
se Íris aparecia na liderança em todos os ce-

nários pesquisados até agora, o potencial de 
Vanderlan Cardoso (Psd) é fortalecido com 
a ausência de íris. o partido tem o deputa-
do Francisco Jr como pré-candidato. ele age 
como tal e já representa a sigla em sabatinas. 
Mas não há nada definitivo. Vanderlan pa-
rece ter gostado da ideia de novo. dizer que 
depende de pesquisa para tomar decisão é 
uma falácia. mas também repete o processo 
de dois anos atrás, quando foi buscado para 
a eleição ao senado, com base nas pesquisas 
que apontavam para uma boa chance de vitó-
ria, que seria consolidada nas urnas. Vanderlan 
já tem a sua decisão. Aliás, sempre teve. Joga o 
jogo, de acordo com o ritmo do prefeito. 
 
EM busca da vicE
o mdb possui hoje dez vereadores, odos já 
lançados à reeleição. Com a chapa mais forte 
deste ano, alguns desses dez devem ficar no 
meio do caminho. A bancada quer um deles 
na vice de maguito. mais um ponto a ser con-
siderado nas conversas. 

Mais uMa chapa idEal
o aceno de apoio de Caiado a Vanderlan faz 
todo sentido. de um lado, fortalece ainda mais 
o nome de Vanderloan. elegendo o senador, 
Caiado se livraria do principal concorrente na 
corrida estadual de 2022. os dois estão muito 
longe de serem adversários. Já caminharam 

juntos, defendem o setor produtivo e estão 
na base bolsonarista. 

dRivE
PsL deve antecipar a sua convenção em Goiânia 
para o dia 13. Promete inovar também no forma-
to, ao estilo drive-in ou drive-thru. busca espaço 
ideal para fazer isso. o nome do deputado ma-
jor Araújo está consolidado. Aposta em um viés 
mais conservador do eleitorado. 

Mais uM
Professor Antônio José é o nome que o PCb 
coloca para disputar a prefeitura de Goiânia 
em novembro. 

psb é MEndanha!
os socialistas, que lançaram o deputado fe-
deral elias Vaz em Goiânia, são os primeiros 
a anunciar apoio à reeleição de Gustavo men-
danha (mdb) em Aparecida de Goiânia. Com 
chapa completa de vereadores. mendanha 
acena com a mesma proposta de coalizão, 
tendo o aceno de apoio de quase 20 siglas. 

dEltan caiu
o procurador que dividiu holofotes com o juiz 
sérgio moro na operação Lava Jato caiu fora. 
A alegação é nobre, de problemas familiares. 
mas a pressão é grande. especialmente pelo 
fim da operação, que já teria cumprido o seu 
objetivo para muita gente, inclusive pelo 
atual PGr. deltan dallagnol respondeu a vá-
rias representações no Conselho Nacional do 
ministério Público, onde seguiu o exemplo 
do eterno presidente Lula. deltan conseguiu 
adiar seu julgamento em 41 oportunidades, 
até prescrever. A defesa de Lula gastou 60 re-
cursos para tirar o petista da prisão e até hoje 
alega cerceamento de defesa. 

novidadE
PsoL vai propor mandato coletivo em Goiâ-
nia. A ideia é que um grupo de três candidatas 
assumam o mandato, decidindo tudo em con-
junto. É uma novidade do pleito. 

nota zERo
Com o adiamento das eleições, mudaram 
alguns prazos. e o mais ruim é a liberação 
da participação de fichas-sujas no processo.  

caindo
Apesar de tímida, está se consolidando a queda 
no número de caso de Covid-19 no país. A média 
móvel há vários dias está abaixo de 1.000 e pou-
cos estados permanecem em alta no número de 
casos. os cuidados devem continuar até a che-
gada da vacina. mas a situação é mais tranquila. 
 
QuEM sE lEMbRa 
do puRuca?

o atacante se destacou no botafogo. esteve 
apenas uma temporada no Vila Nova, para 
disputar o Campeonato brasileiro de 1979. 
Foi a melhor campanha do time, que aparecia 
bem equilibrado, conseguindo jogar de igual 
para igual com grandes como no empate de 
0 a 0 contra o Atlético mineiro de toninho 
Cerezo, Luizinho, reinaldo e João Leite, no 
mineirão. Naquele jogo, os pratas-da-casa 
Zé Luís, Cândido e Zé Henrique, os ex-atleti-
canos modesto, danival e Paulinho, mais o 
ex-esmeraldino triel e dois jogadores muito 
identificados com o Tigrão, o goleiro-artilheiro 
serginho (chegou a marcar de pênalti contra o 
Fluminense) e o volante Luís dário. Na frente, 
Puruca, que marcou 9 gols em 15 jogos e foi o 
maior artilheiro do Vila em uma só edição do 
brasileirão. talvez o grande pecado de Puruca 
tenha sido colocar o ídolo tulica no banco. 

poR QuE?
Goiânia vai ter tanto candidato a prefeito que 
traço vai ser muito para alguns deles. 

marcelohel@gmail.com

“São poucos os políticos que sabem 
fazer política. Mas, quando um 

intelectual tenta entrar nesse meio, é 
o fim do mundo”.  (José Luiz borges)
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eleições

Nilson Gomes quer construir uma sala de aula 
na casa dos alunos da rede pública municipal

o jornalista e advo-
gado Nilson Gomes 
pretende disputar a 

Prefeitura de Goiânia pelo 
partido Democratas. “O go-
vernador Ronaldo Caiado 
sabe que dou conta de go-
vernar. Não sou candidato 
para tão-somente ficar pa-
gando folha de funcionário 
e repassando duodécimo 
da Câmara.” A conven-
ção do DEM será reali-
zada no dia 12. “Estarei 
lá, como pré-candidato 
tentando ser candidato. 
No momento, o parti-
do não tem candidato. 
Sou o único. Zacharias 
Calil não quer disputar, 
pelo que tenho lido nos 
jornais. O que lhe falta, 
vontade, sobra em mim.”

O pré-candidato sugere 
que, se eleito, a bicicleta 
vai ter mais espaço do que 
automóveis e caminhões.

O jornalista e advogado 
Nilson Gomes pretende 
disputar a Prefeitura de 
Goiânia pelo partido De-
mocratas. “O governador 
Ronaldo Caiado sabe que 
dou conta de governar. 
Não sou candidato para 
tão-somente ficar pagan-
do folha de funcionário e 
repassando duodécimo da 
Câmara.” A convenção do 

DEM será realizada no dia 
12. “Estarei lá, como pré-
-candidato tentando ser 
candidato. No momento, o 
partido não tem candida-
to. Sou o único. Zacharias 
Calil não quer disputar, 
pelo que tenho lido nos 
jornais. O que lhe falta, 
vontade, sobra em mim.”

O pré-candidato sugere 
que, se eleito, a bicicleta 
vai ter mais espaço do que 
automóveis e caminhões.

Jardim Zoológico
O Jardim Zoológico 

será fechado, afirma o pré-
-candidato. “Vou levar os 
animais — como o urso 
Robinho — para santuá-
rios. Quando for possível, 
devolveremos os animais 
para seu habitat. O sistema 
de jaulas está superado 
em todo o mundo, mas em 
Goiânia vigora. Desde já, 
é preciso retirar as jaulas. 
Manter um animal gran-
de como um hipopótamo 
em piscina é praticamen-
te um crime. Manter um 
leão numa jaula não dá, 
está errado. Vou sugerir 
que, no lugar do Zoológico, 
seja instalada a Delegaria 
de Proteção aos Animais. 
Quem tem de ficar atrás 
das grades são as pessoas 

que maltratam os animais.”

Tecnologia
A tecnologia é crucial 

para agilizar a vida das 
pessoas, postula Nilson 
Gomes. “A inteligência ar-
tificial pode substituir fun-
cionários, por exemplo, na 
área de fiscalização. Há 
aplicativos modernos e 
eficazes. Na minha ges-
tão, se eu for eleito, não 
haverá chefe de gabine-
te, secretárias, garçons. O 
secretário e gestores vão 
administrar pelo celular.”

Várias empresas nas-
cem e morrem rapida-
mente. Mas Nilson Gomes 
avalia que isto poderá ser 
mudado. “A prefeitura pode 
e deve contribuir para que 

as pessoas não fechem 
suas empresas. Se a prefei-
tura abrir um espaço para 
elas, que aí não precisarão 
gastar com aluguel, então 
é muito provável que man-
tenham seus negócios em 
funcionamento.”

Na campanha, se for 
efetivado como candida-
to, Nilson Gomes afirma 
que não terá como com-
petir, em termos de es-
trutura, com candidatos 
como Maguito Vilela, do 
MDB, e Francisco Júnior, 
do PSD. “Mas não vou fi-
car falando de asfalto. 
Vou falar em tecnologia, 
explicando o que a Eslo-
vênia, um país pequeno, 
fez e que Goiânia poderá 
replicar no Cerrado.”

Saúde
O Censo do IBGE infor-

ma que Goiânia tem 1,5 
milhão de habitantes, mas 
há 3 milhões de fichas no 
SUS. “Quer dizer, pessoas 
de várias outras cidades 
são atendidas na capital. 
Portanto, temos de orga-
nizar um amplo cadastro 
das pessoas atendidas 
para que a cidade receba 
recursos financeiros de 
maneira correta. Se conti-
nuar do jeito que está, sem 
planejamento algum, todo 
dinheiro será curto.”

Comurg
A Comurg, sublinha Nil-

son Gomes, será o centro 
de tudo. “A Comurg terá 
uma grande marcenaria e 
uma grande serralheria.”

“Estou pensando numa 
espécie de New Deal, o 
de Roosevelt, que ante-
cede o Plano Marshall, 
que recuperou a Europa. 
Vamos contratar serven-
tes e pedreiros. Vamos 
construir praças e mini-
-praças. Empreiteiros 
não terão contratos na 
prefeitura. Só pessoas 
simples farão as obras”, 
pontua Nilson Gomes.

Fundo Eleitoral
Nilson Gomes garante 

que, se for efetivado como 
candidato, vai dispensar 
o Fundo Eleitoral. “Os re-
cursos financeiros podem 
ficar para os candidatos a 
vereador. Minha campanha 
vai custar muito pouco, 

quase nada. Meu limite 
declarado vai ser de 50 
mil reais. Não preciso de 
Fundo Eleitoral nem de 
Fundo Partidário.”

Educação
“Não se pode ter es-

colas de tempo integral 
com os atuais prédios. 
Minha proposta é dife-
rente. Ao fazer um segun-
do turno, pode-se ter uma 
escola de tempo integral 
na casa das crianças e 
adolescentes. Podemos 
comprar as aulas de pro-
fessores que já estão no 
mercado. Teríamos, no se-
gundo turno, apenas três 
disciplinas — Matemática, 
Inglês e Mandarim”, suge-
re Nilson Gomes.

“Nós podemos fazer o 
projeto Google na casa dos 
meninos que estiverem es-
tudando do sexto ao nono 
ano — e cada um deles 
terá um tablet para fazer 
o contraturno, com as au-
las de Matemática, Inglês 
e Mandarim. Com dinheiro 
de Brasília, do governo do 
Estado e da prefeitura, po-
demos fazer um cômodo 
nas casas dos estudantes, 
ou em pelo menos parte 
delas, as mais necessita-
das. A prefeitura pagaria a 
internet. Em casas muito 
pequenas, por causa das 
atividades diárias das 
famílias, os meninos não 
têm condições de estu-
dar direito. A Sala Modelo 
Google é uma boa ideia”, 
diz Nilson Gomes.

o pré-candidato do dem frisa 
que uma de suas ideias é transferir 
os animais do Jardim Zoológico 
para santuários adequados

Di
vu

lg
aç

ão

saúde digital

Governo implanta sistema único de gestão em 24 hospitais 
O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), iniciou 
a implantação do projeto 
Saúde Digital, um sistema 
de gestão hospitalar que 
integra dados e consolida 
todas as informações de 
serviços realizados e de as-
sistência oferecida aos cida-
dãos nas unidades da rede 
de saúde pública.

Com investimentos de 
R$ 20 milhões, essa moder-
nização significará mais agi-
lidade no atendimento aos 
pacientes, com o aumento 
da produtividade e a redu-
ção dos custos da rede. O 
projeto será implantado nas 

24 unidades de saúde do 
Estado, que são gerenciadas 
por Organização Social (OS), 
responsáveis também pela 
aquisição da ferramenta ne-
cessária à padronização do 
banco de dados.

“Antes, eram seis siste-
mas diferentes, que não se 
falavam. O hospital tinha 
a gestão de informação só 
da unidade dele. Com esse 
projeto, vamos ter apenas 
um sistema e a base de da-
dos ficará na Secretaria de 
Saúde, que fará a gestão”, 
explica o superintendente 
de Tecnologia, Inovação e 
Sustentabilidade da SES, 
Renato Ricardo Alves.   

O Saúde Digital será 
implementado em duas 
etapas. Primeiro cada uni-
dade fará a instalação do 
sistema. Na sequência, as 
informações de cada hos-

pital serão unificadas e 
farão parte do banco do 
dados gerenciado pela SES 
e compartilhado com toda 
a rede pública estadual. A 
previsão é que até o final 

de outubro todo o proces-
so esteja concluído.

O Sistema de Gestão 
Hospitalar já está em fun-
cionamento nos setes Hos-
pitais de Campanha para 
Enfrentamento da Covid-19 
(HCamps) e no Hospital 
Estadual de Urgências Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol). Nesta se-
mana, a ferramenta passa 
a ser usada também pelo 
Hospital de Urgências de 
Goiânia (Hugo).

O superintendente ex-
plica que o Saúde Digital 
traz mais segurança e agi-
lidade tanto para a popu-
lação quanto para os pro-

fissionais. Por exemplo, por 
meio de protocolos clínicos 
automatizados no SGH, no-
tificações podem alertar os 
médicos sobre interações 
medicamentosas ou aler-
gias já no início do atendi-
mento ao paciente. “Se uma 
mulher que deu à luz ao 
filho no Hospital Materno 
Infantil (HMI) sofre, no fu-
turo, algum acidente e for 
parar no Hugo, o pessoal de 
lá poderá acessar todos os 
dados na hora da chegada 
dela”, esclarece. “Quer dizer, 
a partir do momento que a 
pessoa entra no sistema, va-
mos ter todo o histórico de 
sua vida dali para frente.”
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aparecida de goiânia

Semma registra quase seis mil denúncias por 
perturbação do sossego durante pandemia

Mesmo durante o 
período de isola-
mento social, al-

gumas pessoas insistem 
na realização de eventos 
públicos e privados com 
utilização de som mecâ-
nico e automotivo. Entre 
19 de março, quando co-
meçou a quarentena em 
Aparecida, e a última se-
gunda-feira,31 de agosto, 
a Semma registrou 2.965 
denúncias sobre utiliza-
ção de som automotivo 
que, inclusive, é proibi-
da por Lei na cidade. No 
mesmo período, o órgão 
fiscalizador também ano-
tou 2.948 reclamações 
sobre utilização de som 
mecânico em diversas re-
giões de Aparecida.

De acordo com o ba-
lanço divulgado pela se-
cretaria, em 5.754 denún-
cias, a perturbação tinha 
como origem residenciais. 
O levantamento apontou 
ainda que 147 chácaras 
foram denunciadas por 
perturbação do sossego 
e, em alguns casos, tam-
bém pela aglomeração 
de pessoas e realização 
de festas ou eventos que 

estão proibidos na cida-
de como sendo uma das 
medidas preventivas para 
conter a disseminação da 
doença no munícipio.

“Nesse período, as pes-
soas ficaram mais tempo 
em casa devido a quaren-
tena e, em alguns, casos 
utilizaram equipamentos 
de som e até mesmo o 
veículo para ouvir música 
com volume elevado. Isso 
incomoda o vizinho que 
se sente prejudicado e, 
no seu direito, denun-
cia a infração. Por isso 
aumentamos e intensifi-
camos as fiscalizações e 
autuações neste período 
contra quem desrespeita 
a legislação que existe 
justamente para garan-
tir o sossego e a saúde 
de todos em nossa cida-
de”, aponta o secretário 
de Meio Ambiente, Cláu-
dio Everson.

Festas
Mesmo estando proi-

bidas temporariamente 
diversas festas foram 
encerradas pela Semma 
com auxílio da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e 

Polícia Militar (PM). Em 
37 registros feitos pelos 
agentes, os eventos clan-
destinos contavam até 
com show ao vivo. “Em 
um período de apenas 
dois dias autuamos uma 
mesma pessoa que esta-
va realizando festas em 
suítes de motéis e chá-
caras na cidade”, destaca 
o secretário.

No final do mês de 
junho, entre os dias 26 
e 28, foram apreendidos 
cinco veículos equipados 
com som automotivos e 
outros cinco aparelhos 
de som mecânico pelas 
equipes de fiscalização 
da SEMMA. No Setor Bu-
riti Sereno, um espaço de 
festas foi interditado por 
ser reincidente. No local, 
era realizada uma festa e 
além disso os responsá-
veis não apresentaram os 
documentos de licença e 
vistorias exigidos pela lei.

Em uma outra ocor-
rência, agentes da Sem-

ma, acompanhados de 
uma equipe do 41º Ba-
talhão da PM, suspen-
deram uma festa com 
cerca de 20 pessoas no 
Jardim Veneza. O dono 
do imóvel foi notifica-
do pela perturbação do 
sossego público e tam-
bém pela aglomeração.

“O crime de poluição 
sonora e perturbação 
está previsto no Art. 158 
da Lei Municipal 792/88 
e na Lei Federal 9.605/98. 
A multa pode variar de 
R$ 560,00 a R$ 5.000.00 
dependendo da reinci-
dência e intensidade da 
perturbação. Em casos 
envolvendo som auto-
motivo o veículo pode 
ser apreendido” expli-
ca o secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabi-
lidade, Cláudio Everson.

Denúncias
A SEMMA disponibiliza 

duas linhas telefônicas 
e ainda um número de 

Whatsapp para atender 
as denúncias. O atendi-
mento é realizado 24h. 
Os telefones são: 3238-
7217 e 3238-7220. O 
Whatsapp é 98459-1661. 
Para denunciar casos de 
perturbação do sossego 
público, o cidadão deve 
informar o endereço 
completo do local e qual 
tipo de estabelecimento: 
residencial, comercial ou 
templo religioso.

O limite tolerado de 
ruído pela Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) para que não 
haja danos à saúde 
é de 60 decibéis. Em 
Aparecida, o volume da 
aparelhagem de som 
não deve ultrapassar 
65 decibéis durante o 
dia e 55 a noite.

Além das fiscaliza-
ções em tempo real pe-
los agentes da SEMMA, a 
pasta agora adotou uma 
nova modalidade de no-
tificação de pessoas que 

descumprirem as regras 
e Leis, principalmente 
neste período de pan-
demia do novo Corona-
vírus. Segundo o secre-
tário Cláudio Everson, 
quem estiver cometendo 
algum crime ambiental 
receberá a notificação 
pelos Correios. Isso vale 
para as denúncias feitas 
pelo telefone de What-
sapp que estiverem com 
informações completas 
com vídeos, fotos e o en-
dereço correto.

“De qualquer forma as 
irregularidades cometi-
das serão punidas, sejam 
elas festas clandestinas, 
poluição sonora ou dano 
ao meio ambiente. Esta-
mos utilizando as ferra-
mentas administrativas 
para que a lei seja cum-
prida, notificando e autu-
ando os infratores mes-
mo que não tenha como 
o agente ir até o local no 
momento da denúncia”, 
sublinhou o gestor.

balanço divulgado pela secretaria 
municipal de meio Ambiente e 
sustentabilidade (semma) de 
Aparecida aponta que desde o início 
da Pandemia do novo Coronavírus, 
em março, foram registradas 
5.913 ocorrências relacionadas à 
perturbação do sossego
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Audiência pública online discute elaboração da LOA 2021
A Prefeitura de Goiânia re-
aliza no próximo dia 9 de 
setembro uma audiência 
pública online para dis-
cutir a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício de 2021. 
A audiência será transmi-
tida ao vivo às 10 horas 
pelo canal da prefeitura 
no Youtube para assegu-
rar participação social sem 
gerar aglomeração de pes-
soas, como forma de evitar 

a disseminação e contágio 
de Covid-19.

A edição da LOA está 
prevista na Lei Orgânica do 
Município como um instru-
mento de planejamento e 
gestão do dinheiro público. 
A legislação estima a arre-
cadação do município para 
o próximo ano, projeta os 
gastos que a administra-
ção obrigatoriamente pre-
cisa cumprir e fixa o per-
centual de investimentos 

que serão realizados.
A Lei Orçamentária 

Anual é proposta pelo Exe-
cutivo Municipal e poste-
riormente aprovada pelos 
vereadores. A legislação 
deve seguir as orientações 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e as exigências 
da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, além de buscar 
efetivar as metas de ges-
tão que constam no Plano 
Plurianual (PPA).
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ao Boticário
Para o lançamento de malbec Flame, o 

boticário foi até a Itália, mais precisamente, 
a sicília para investir em algo inusitado para 

o segredinho da nova fragrância: as Uvas 
Nerello. o resultado é um perfume impactante 

e sofisticado. A nova linha traz quatro itens: 
Desodorante Colônia, Body Spray, Refil 

desodorante body spray e Loção desodorante 
Hidratante Corporal. todos os itens são 

veganos.

MegavestiBular 
estácio 

o megavestibular da estácio Goiás vai 
conceder aos calouros, de diversos cursos de 

graduação, descontos de 70% no primeiro 
semestre, além de condições especiais durante 

toda a graduação. Quem deseja iniciar a 
graduação poderá aproveitar a oportunidade 

de participar da campanha nacional nos 
dias 04 e 05 de setembro. As inscrições para 

o vestibular são gratuitas e as avaliações 
poderão ser agendadas pelo telefone (62) 

98599-6892 ou pelo link inscricoes.estacio.br

outBack
Para a alegria dos seus fãs e após inúmeros 

pedidos nas redes sociais, o outback 
steakhouse anuncia a volta de grandes 
sucessos do passado para seu cardápio. 

Intitulada de back to outback, a campanha 
marca o retorno de três pratos que ficarão 

disponíveis por tempo limitado. entre as 
opções está a aclamada costela de porco 

royal Cheese ribs (r$ 89,90), ribs burguer 
(r$ 44,90) e para fechar com chave de ouro, o 

outback novamente surpreende com thunder 
Trio (R$39,90):Hazelnut Thunder,Chocolate 

thunder from down Under  e Havanna 
thunder.

PreseNtear e Decorar
Com uma grande variedade de itens criativos, 

alegres e sofisticados, a Loja do Ricardinho chega 
como uma opção a mais para presentear, decorar 

e ainda fazer o bem. Na compra de produtos 
como diários, livros, bonés, camisetas, quadros, 

canecas, squeezers, flâmulas, almofadas, vestidos 
infantis, pulseiras, brincos, tudo personalizado 

com a logo do Projeto social Nunca desista 
dos seus sonhos, o cliente está contribuindo 

com crianças e famílias carentes atendidas pelo 
projeto, já que parte da renda é revertida em 

ações sociais que ajudam essas pessoas. A loja 
fica na Rua C-244, Qd. 546, Lt. 17, Lojas 3 e 4, 

Galeria Madri, no Jardim América, próximo ao 
Goiânia shopping. mais informações podem 

ser obtidas pelo telefone (62) 3877-3920 e pelo 
Whatsapp (62) 9-9274-2423.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Varanda gourmet - Em 2018, após o sucesso do canal no youtube ‘Varanda Gourmet’, que os comediantes 
maurício meirelles e daniel Zukerman criaram, eles se juntaram e elaboraram um show homônimo para apresentar 
nos palcos tudo que sentiam vontade de mostrar ao público. A dupla chega à Goiânia no próximo dia 12 de 
setembro, sábado, para apresentar o show no maior drive-in do mundo, no Estádio Serra Dourada, às 20h30. 

Conecta Imobi -  o  empresário Guilherme blumer, 
diretor de Inovação e transformação digital da desenrola, 
iniciativa do Grupo Brasil Brokers, ministrará, no próximo 
dia 3, o workshop ‘Gestão de leads: como implantar a 
estratégia perfeita’. O 7º Conecta Imobi

2 3

4

Live - A modelo e ex-participante do Big Brother Brasil 2020 
Ivy Moraes, participa de uma live nesta quinta-feira, dia 3 de 
setembro, com o cirurgião plástico de Goiânia Franco Heringer. 
A transmissão será às 19h pelos Instagram @ivymoraes e @
francoheringer e o assunto será “Mastopexia com prótese.
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Reunião - o Presidente do sescon-Go edson Cândido 
Pinto, junto com sucena Hummel gestora do sescon-
Go, vice-presidente de ética e disciplina do CrGGo e 
contadora, participam hoje (3), de uma reunião online com 
o secretário especial da receita Federal José barroso.
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economia

Reforma abrange Três Poderes da 
União, de estados e de municípios

a proposta de refor-
ma administrativa 
apresentada hoje 

(3) pelo governo federal 
abrange os Três Poderes 
– Executivo, Legislativo 
e Judiciário - da União, 
dos estados e dos mu-
nicípios. A Proposta de 

Emenda à Constituição 
(PEC) da Nova Adminis-
tração Pública foi apre-
sentada nesta quinta-
-feira pelo Ministério da 
Economia, em entrevista 
coletiva virtual.

Segundo o secretá-
rio especial adjunto de 
Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, 
Gleisson Rubin, a mudan-
ça abrange todos os futu-
ros servidores públicos, 
como analistas e técni-
cos dos Três Poderes. A 
reforma, no entanto, não 
altera as regras para os 

atuais nem para os futu-
ros membros do Poder 
Judiciário, que são os 
juízes, desembargadores 
e ministros, do Poder Le-
gislativo – deputados e 
senadores – e do Ministé-
rio Público, que são pro-
motores e procuradores.

“Depende [de] que cada 
poder faça uma proposta 
ou nossa proposta seja am-
pliada para os membros. 
Isso cabe ao Congresso”, 
explicou. Ontem (2) à noi-
te, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anunciou o 
envio de várias propostas 
para reestruturar os atuais 

cargos administrativos na 
Câmara dos Deputados.

As novas regras tam-
bém não valem para os 
militares, que não são 
enquadrados como ser-
vidores públicos.

Na entrevista, secretá-
rios do Ministério da Eco-
nomia afirmaram que as 
mudanças são necessárias 
para o equilíbrio das con-
tas públicas. “Não temos a 
segurança de que os salá-
rios dos servidores pode-
rão ser pagos [no futuro, se 
nada for feito]. Não receber 
o salário ou receber de for-
ma atrasada já é realidade 

presente em alguns esta-
dos brasileiros. O governo 
federal, a cada ano, vai se 
aproximando deste tipo de 
situação”, disse Rubin.

O ministério não divul-
gou o impacto fiscal da re-
forma, por ainda depender 
de projetos complementa-
res que serão enviados ao 
Congresso. De acordo com 
Rubin, o governo aguarda 
o andamento da tramita-
ção da PEC para então en-
viar outros projetos.

Segundo o secretário 
especial de Desburocra-
tização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério 

da Economia, Caio Mário 
Paes de Andrade, o obje-
tivo da reforma não é so-
mente cortar gastos, mas 
melhorar a gestão. “Não 
é simplesmente cortar 
os gastos atuais. Tem um 
problema maior que é 
como você faz para gerir 
uma organização perme-
ada por mecanismos dis-
funcionais”, afirmou.

O Ministério da Eco-
nomia publicou uma 
lista de perguntas fre-
quentes sobre a nova ad-
ministração pública e um 
glossário sobre a nova 
administração pública.

Governo defende 
que mudanças 
são necessárias 
para equilíbrio 
de contas
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novo ano e a velha preocupação com a água dis-
ponível para abastecimento do Rio Meia Ponte. 
Temos duas notícias sobre o tema: estamos en-

trando no nível crítico, o que é preocupante. Mas esta-
mos em situação melhor.

Com a falta de chuvas e o aumento do calor, é pre-
ciso que todos se esforcem pra economizar. Ações sim-
ples, como evitar banhos demorados e não usar água 
potável para limpeza ajudam a garantir a água em nos-
sas casa todos os dias. É uma questão de cidadania.

Por outro lado, medidas definidas no Comitê da Ba-
cia do Meia Ponte tem surtido efeito. Apesar de estar 
entrando no Estado crítico, a vazão do manancial cor-
responde ao dobro do ano passado.

Entre essas medidas está a ampliação da distribuí-
ção do João Leite. Isso já diminuiu a menos da metade 
a dependência do Meia Ponte para o abastecimento da 
Grande Goiânia.

Outra medida é a instalação de aparelhos para mo-
nitorar a retirada de água por parte de empresas, pre-
vista pelas outorgas.

Precisamos ainda continuar o replantio das matas 
ciliares. Tudo para proteger o nosso rio. 

Estamos no caminho certo, mas o momento é de 
estar vigilante. Sem água não há vida. Poupar hoje pra 
ter sempre.

Gustavo Cruvinel é presidente da Comissão do 
Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia

Gustavo Cruvinel
É vereador, presidente da 
Comissão do Meio Ambiente

Ainda hora de poupar água
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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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tênis

Máscara após máscara, Naomi Osaka 
protesta contra injustiça racial

naomi Osaka entrou 
no Arthur Ashe Sta-
dium usando uma 

máscara que dizia Elijah 
McClain antes de sua vitória 
no US Open, na última quar-
ta-feira (2), aproveitando o 
apelo global do tênis em 
sua luta pela justiça racial.

A máscara da jovem de 
22 anos fez menção a Mc-
Clain, um homem negro de 
23 anos que morreu após 
um conflito violento com 
policiais de Aurora, no Co-

lorado, em 2019.
“Acho que o tênis, as pes-

soas assistem em todo o 
mundo”, disse a jogadora em 
entrevista após a partida. 
“Coisas que pensamos se-
rem nomes comuns prova-
velmente não são comuns 
no exterior”, declarou.

Ela já havia usado más-
cara em homenagem a 
Breonna Taylor, uma mulher 

negra morta por policiais 
que invadiram seu aparta-
mento em março, em sua 
partida de estreia na última 
segunda-feira, e disse que 
tem sete máscaras diferen-
tes para o torneio.

“Quando soube da histó-
ria dele, foi muito doloroso”, 
afirmou Osaka mais tar-
de aos repórteres, quando 
questionada sobre McClain. 

Em uma ação movida no 
mês passado contra a cida-
de de Aurora e sua polícia, 
a família de McClain alegou 
que ele foi atacado por po-
liciais durante um incidente, 
apesar de não apresentar 
nenhuma ameaça física.

“Ainda não acho que o 
nome dele seja muito di-
vulgado em comparação 
com, tipo, George Floyd ou 

Breonna Taylor. Para mim, 
hoje foi muito especial a 
maneira como queria re-
presentá-lo”, declarou.

Osaka surpreendeu na 
última semana quando 
anunciou que desistiria 
da semifinal do WTA de 
Cincinnati em protesto 
contra a brutalidade po-
licial e a injustiça racial 
nos Estados Unidos.

tenista volta a 
homenagear 
vítima de 
violência policial
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