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Lissauer Vieira, a um passo da 
reeleição à Presidência da alego
Trinta dos 41 deputados estaduais bateram o martelo 
ontem à noite pela reeleição do  presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSB), para 
a gestão 2021 – 2023. Considerado com quase 100% 
de probabilidade que será reeleito, Lissauer Vieira pa-
rece muito próximo da consolidação de um fato inédito 
na história política de Goiás: ser reeleito presidente da 
Assembleia, faltando ainda um ano e três meses para 
concluir a gestão atual, o que lhe permitirá permanecer 
no cargo durante os quatro anos de mandato do gover-
nador Ronaldo Caiado. A reunião, na qual os deputados 
firmaram pacto em torno da reeleição do presidente Lis-
sauer Vieira, foi realizada no Hotel K, na Avenida Jamel 
Cecílio, próximo ao Shopping Flamboyant. O deputado 
Iso Moreira (DEM), que dizia ter o controle sobre dez 
deputados, anunciou o  apoio ao socialista no dia anterior. 
Um grupo de 11 parlamentares que resistiam participar do 
grupo pró-Lissauer foi reduzido a oito, segundo informação 
chegada durante a reunião. Segundo um dos participantes, 
outros quatro que não compareceram telefonaram para 
justificar as ausências, mas reiteraram o apoio a Lissauer, 
sendo deles, Gustavo Sebba (PSDB). A engenharia política 
e jurídica para antecipação da eleição do presidente da 
Assembleia, com a reeleição de Lissauer Vieira, foi di-
vulgada com todos os seus detalhes, em primeira mão 
na Coluna Notícia Pura, edição do dia 24 de setembro.

RotEiRo da REElEição
O segundo passo imprescindível para a consolidação da reelei-
ção do deputado Lissauer Vieira, presidente da Assembleia, será 
dado hoje com a votação na Comissão de Constituição de Justiça 
da Casa (PEC), da antecipação da eleição da próxima mesa di-
retora da Casa, a segunda votação será na próxima terça-feira. 
O primeiro passo foi aprovação da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC), no mês de junho, de autoria do deputado Vir-
mondes Cruvinel (PPS), que permite a reeleição do presidente 
da Casa. Cumpridas essas formalidades jurídicas, se não houver 
contratempo, o deputado Lissauer Viveira será reeleito presiden-
te da Assembleia, no próximo dia 29.  

Maguito diz quE 
sERá candidato
O ex-prefeito de Aparecida, Maguito 
Vilela, disse numa roda de amigos, que 
será o candidato do MDB à Prefeitura 
em Goiânia. Segundo ele, o prefeito Iris 
Rezende não quer disputar nova eleição. 
A revelação foi na festa de casamento de 
uma filha do ex-deputado Pedro Chaves, 
há duas semanas, na qual Iris Rezende 
não compareceu. 

calil na vicE 
Maguito ainda manifestou a inten-
ção de trabalhar para que o vice em 
sua chapa seja o deputado Lucas Calil 
(PSD). Ao ser alertado para a impos-
sibilidade de ter Lucas na chapa, dado 
ao risco que ele correrá de perder o 
mandato, caso mude de partido, Ma-
guito disse não ver dificuldade para 
superar o obstáculo. “Eu tenho como 
resolver isso”, finalizou, dando a en-
tender que pode pedir para o presi-
dente estadual do PSD, Vilmar Rocha, 
não questionar na Justiça a eventual 
mudança de partido de Lucas Calil 
para outra sigla, para ser o seu vice.

só EM 2020
Já o prefeito Iris Rezende reafirmou 
há poucos dias, durante entrevista ao 
Programa Roda de Entrevistas, da TBC, 
que só irá tratar do assunto eleição na 
época das definições de candidaturas 
[mês de julho] do ano que vem. Mas de 
repente, quem sabe, Iris não resolveu 
abrir uma exceção para o ex-prefeito 
de Aparecida, anunciando agora sua 
decisão, não é mesmo?
 
dificuldadEs
Indefinição de prefeitos expulsos do 
MDB, sobre partido ao qual irão se filiar, 
tem um motivo a mais, que torna a deci-
são ainda mais difícil. Diferentemente de 
se escolher o lutador para o qual torcer 
numa luta de Box, escolher o partido ao 
qual se filiará é bem mais complicado. 
Principalmente em ano véspera do ano 
de eleição, quando a maioria dos prefei-
tos vai disputar a reeleição. Estrutura de 
campanha é o nome da preocupação dos 
políticos em geral, que por ventura esteja 
vivendo essa situação.

E agoRa, doutoR?
E o deputado Delegado Waldir brigou, 
brigou dentro do PSL, até que foi substi-
tuído no cargo e líder. Fazer o quê?

apRovação 
do govERno
O crescimento de 7,4% do índice de 
aprovação do governo Caiado, em rela-
ção à aferição anterior – de 59,9% para 
67,3% -, assustou alguns adversários do 

democrata. Mesmo com as dificuldades 
herdadas de governos anteriores, o fato 
é que o governo Caiado está conseguin-
do superar algumas delas, ou pelo menos 
as mais urgentes. Já conseguiu dinheiro 
para acertar algumas dívidas mais ur-
gentes, quitou a folha de dezembro, que 
o governo anterior deixou sem pagar, e 
está chegando dinheiro aí. Vai começar 
a fazer obras logo, logo. É claro que esse 
tema não agrada àqueles que gostariam 
que o governo se viabilizasse. É a preocu-
pação com a eleição de 2022, que poderá 
não ser o “mar” de facilidades que acha-
vam que imaginavam.  

sugEstão do lEitoR
O leitor enviou nota à coluna, sugerin-
do ao ex-governador Marconi Perillo, 
disputar a Prefeitura de Goiânia, para 
dar ao prefeito Iris Rezende a oportu-
nidade de “ir à forra, ganhando uma e 
selaria a paz no PSDB da capital”.
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Meio aMbiente 

Goiás quer destravar R$ 10 bilhões em investimentos

Um total de R$ 10 
bilhões em inves-
timentos serão 

destravados graças à 
maior celeridade na li-
beração de licenciamen-
tos ambientais, alguns 
engavetados há mais de 
10 anos. Essa é a pers-
pectiva do governador 
Ronaldo Caiado, que tra-
tou deste e outros temas 
ao abrir o 9° Complan, 
maior Seminário sobre 
Comunidades Planeja-
das, Loteamentos e De-
senvolvimento Urbano 
do Brasil, promovido 
pela Associação para o 
Desenvolvimento Imo-
biliário e Turístico do 
Brasil – Adit Brasil, que 
vai até sábado, dia 19, 
no Hotel Clarion Goiânia 
Órion, em Goiânia.

“Temos em Goiás uma 
demanda de mais de 120 
PCHs [Pequenas Centrais 
Hidrelétricas], vindas de 
condomínios e indústrias 
a serem instaladas no 
Estado. Tudo isso, enga-
vetado e com mais de 
10 anos sem uma solu-
ção. Só investimento nas 
áreas que eu citei, são 
mais de R$ 10 bilhões em 
Goiás. São milhares de 
empregos. Isso significa 
que seria contra o Meio 
Ambiente? Não. Cumpra-
-se a lei, autoriza-se o 
emprego e o investimen-
to”, defendeu Caiado.

Acompanhado pela 
secretária de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Andréa 
Vulcanis, o governador 
também reconheceu o 
trabalho da auxiliar na 
modernização dos pro-
cessos da pasta. “Infor-

matizar é trazer o setor 
do Meio Ambiente para 
o século XXI”, enfatizou. 
Ele explicou que não é 
possível seguir utilizan-
do métodos ou práticas 
que não facilitem a vida 
do cidadão.

Segundo a titular da 
Semad, a desburocratiza-
ção do setor ambiental 
em Goiás foi uma das me-
tas estabelecidas desde o 
início pelo governador 
Ronaldo Caiado. “Logo 
que assumi a secretaria, 
em janeiro, fui pergunta-
da sobre os objetivos que 
tínhamos e sempre disse 
que era tornar a gestão 
do Meio Ambiente em 
Goiás 100% digital”, disse. 
“Saímos de uma espera 
de três a quatro anos na 
emissão de uma outorga 
para apenas seis meses 
já neste primeiro ano de 
trabalho. Com certeza é 
uma entrega significativa 
do Governo de Goiás em 
pouco mais de nove me-
ses de gestão”, completa.

O governador chegou 
ao Complan em compa-
nhia do principal convi-
dado do evento, o minis-
tro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, que mi-
nistrou a palestra “Meio 
Ambiente em uma visão 
desenvolvimentista”. Em 
sua fala, Salles destacou 
vários pontos que im-
plicam destravar o setor 
produtivo.

“Oitenta por cento 
da população brasilei-
ra mora nas cidades. 
Grande parte sem sane-
amento, coleta do lixo, 
problemas de qualidade 
do ar, falta de área ver-
de permeável, entre ou-

tras questões”, apontou 
o ministro. Ele defendeu 
o alinhamento do setor 
produtivo – nesse caso, 
o setor imobiliário –, com 
o governo como caminho 
para transformar essa 
realidade. “[A parceria] é 
justamente para, obser-
vado o interesse público, 
o bom senso e as regras 
corretas, fazer os ajustes 
que devemos fazer. São 
várias as oportunidades 
para empreendimentos 
imobiliários que tenham 
a preocupação ambiental 
como diferencial.”

O governador Ronaldo 
Caiado fez elogios ao mi-
nistro: “É um quadro do 
presidente Jair Bolsonaro 
com capacidade para de-
bater os grandes temas 
relacionados ao Meio Am-
biente e desmistificar a 
ideia de que as melhorias 
vão de encontro às prer-
rogativas ambientais”. 
Para Salles, o segmento 
imobiliário, que gerava 
tantos empregos no Bra-

sil, foi alvo de equívocos 
da agenda econômica 
escolhida por governos 
passados, com excesso 
de regulamentação e 
burocracia, estruturado 
em um modelo irracio-
nal, que atrapalhou a 
cadeia produtiva do País. 
“O setor não foi poupado 
dessa conjunção negati-
va de fatores”, assinalou 
o ministro.

Caiado defendeu a ne-
cessidade de dirimir as 
amarras estatais para pro-
mover desenvolvimento 
com sustentabilidade e o 
direito de propriedade no 
Brasil. “Queremos avan-
çar na qualidade de vida, 
inovação e tecnologia. Só 
assim iremos superar as 
desigualdades regionais. 
Temos que ter a capaci-
dade de desmistificar que, 
ao construir melhorias, há 
uma luta contra o Meio 
Ambiente”, destacou.

O governador aprovei-
tou para retomar pontos 
do projeto Juntos Pelo 

Araguaia. Informou que 
o projeto executivo está 
sendo finalizado – em um 
trabalho conjunto com a 
Universidade de Viçosa, 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e a Univer-
sidade Estadual de Goiás 
(UEG) –, e deve ser entre-
gue a Salles no mês de 
dezembro. “O ministro me 
deu garantias para im-
plementar as condições 
orçamentárias para que 
o Juntos Pelo Araguaia 
seja colocado em prática, 
tão logo seja concluído o 
projeto executivo da re-
cuperação do Araguaia.”

Desafios 
urbanísticos

Reunindo importantes 
players do segmento, o 
Complan tem em sua ex-
tensa programação pai-
néis, palestras, workshops 
e visitas técnicas para co-
locar em pauta os desa-
fios de grandes projetos 
urbanísticos, bairros e 

comunidades planejadas, 
além de loteamentos e 
condomínios em todo o 
País. Completam a pro-
gramação reflexões sobre 
as cidades do futuro, lan-
çamentos imobiliários e 
financiamento para pro-
jetos horizontais. Ao todo 
são mais de 35 profissio-
nais convidados, referên-
cias nas mais variadas 
áreas do desenvolvimen-
to urbano a nível global.

Também estiveram 
presentes na abertura o 
presidente da Associação 
para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do 
Brasil (Adit Brasil), Caio 
Calfat; o presidente de 
honra da Adit Brasil, Feli-
pe Cavalcante; o gerente 
executivo da Adit Brasil, 
Martin Díaz; o presiden-
te da Associação de Em-
presas de Loteamento e 
Desenvolvimento Urbano 
(AELU), Caio Portugal; o 
deputado federal José 
Nelto, além de empresá-
rios do segmento.

Para 2019, benefício está previsto 
em MP assinada esta semana Di
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benefício 

Bolsonaro diz que 13º do Bolsa 
Família estará na LOA a partir de 2020
O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o paga-
mento da 13ª parcela do 
Bolsa Família não valerá 
apenas para 2019. Em sua 
live desta semana, trans-
mitida nessa quinta-feira 
(‘17), o presidente reite-
rou que o pagamento en-

trará na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) a partir do 
ano que vem.

“O bom programa social 
é aquele que mais sai gen-
te do que entra. Mas temos 
uma massa ainda de pes-
soas que necessitam do 
amparo do Estado. E não 

é apenas dezembro agora, 
não. Como nos outros anos 
entra na LOA, está garanti-
do o décimo terceiro”. 

Na última terça-feira 
(15), o governo enviou 
ao Congresso Nacional, 
na forma de uma medida 
provisória (MP), a previ-

são de pagamento do be-
nefício para 2019.

No próprio evento de 
assinatura da medida 
provisória, o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra, 
havia explicado que o 
recurso extra para este 
ano teve que ser cria-

do via MP, mas que nos 
anos seguintes já estaria 
previsto. “A partir do ano 
que vem, na própria pre-
visão do Orçamento já 
vai estar colocada essa 
questão do décimo ter-
ceiro, e daqui pra frente 
vai ter essa parcela”.
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Programação cultural
A populAção poderá 
prestigiAr grAtuitA-
mente ApresentA-
ções culturAis:

dia 18/10
18 horas - Escola de Circo 
Dom Fernando - com apre-
sentação de acrobacias ac-
roflip’s, bola equilibrista e 
diabolôs
18 horas - Banda Juvenil de 
Goiânia

dia 19/10
Música Regional
15 horas – Workshop de 

Viola
18 horas – Orquestra Sinfo-
nia do Cerrado – Niquelân-
dia - GO
18h30 - Orquestra Raízes 
de Pontalina - GO
19 horas - Orquestra de 
Violas de Valinhos - SP

dia 20/10
10 horas - Espetáculo 
“GOIANIDADE” - com Cia 
de Dança NOAH – PUC

dia 22/10/2019
16 horas - Espetáculo - A 
Nova do Brasil - com Gru-

po de Teatro Guará – PUC 
Goiás
17 horas - Espetáculo O 
Deputado - com Grupo de 
Teatro Guará – PUC Goiás
18 horas - Orquestra Jovem 
Municipal Joaquim Jayme
18 horas - Goiânia em Pro-
sa e Verso - Lançamento de 
225 livros
Atendimento à população

dias 19 a 22/10
Das 8 às 18h - Secretaria 
Municipal de Saúde
Atendimentos com equipe 
multiprofissional de médi-

cos, enfermeiros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas ( 
com apoio de estagiários 
da PUC )
Aferição da pressão arterial
Aferição da glicemia
Avaliação e orientação nu-
tricional
Capacitação do Samu (ori-
entação sobre primeiros 
socorros à população)
Ambulância do Samu a dis-
posição do evento
Exposição dos trabalhos 
artesanais do Gerart (Asso-
ciação de Produção e Renda 
Solidária da Saúde Mental 

de Goiânia).

dia 20/10
Das 8 horas às 18 horas - 
Participa UFG
Orientação sobre diabetes 
e pressão arterial
Curiosidade sobre o cérebro 
e testes de memória
Oficina de gênero e violên-
cia - Importância e impacto 
da mulher no mercado 
Você sabe o que está co-
mendo?
Aprendendo sobre finanças 
pessoais
Atendimento e empreend-

edorismo

dias 21 e 22/10
Ações de comunicação da 
UFG (Rádio Universitária 
e TV UFG) em integração 
com a comunidade.
A Rádio Universitária vai 
estar ao vivo no evento, 
com a participação de au-
toridades e de populares 
durante a programação, 
fazendo a cobertura do 
evento e mostrando o fun-
cionamento da Rádio.

cultura 

Prefeitura promove Mutirão da 
Cultura na Praça do Trabalhador

a Prefeitura de 
Goiânia, por 
meio da Secreta-

ria Municipal de Cultu-
ra (Secult), promove a 
partir desta sexta-feira, 
18, até terça-feira, 22, 
um Mutirão especial na 
Praça do Trabalhador.

A programação come-
mora o aniversário de 86 
anos de Goiânia e tem 
a parceria da Pontifícia 
Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG) e da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS).

Programação especial de aniversário começa nesta sexta-feira e segue até dia 22 com diversos serviços e atrações para a população

O evento vai contar com show da 
dupla Zé Ricardo e Thiago, além de 
sorteio de prêmios. A solenidade vai 
começar a partir das 19 horas
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tratameNto de Água

Estação de tratamento de água será 
inaugurada em Senador Canedo

A prefeitura de Senador 
Canedo vai inaugurar 
nesta sexta-feira (18) a 
Estação de Tratamento de 
Água da Emgopa. A obra 
vai atender demanda de 
mais de 4 mil famílias, 
com uma produção de 
cerca de 100 mil litros de 
água, por hora.  

O evento vai contar 
com show da dupla Zé 
Ricardo e Thiago, além 
de sorteio de prêmios. A 
solenidade vai começar 
a partir das 19 horas. A 
estação fica na Avenida 
Presidente Roosevelt, no 
setor Parque Industrial. 

Segundo a prefeitura de 

Senador Canedo, a Estação 
de Tratamento de Água 
da Emgopa está equipada 
com sistema que garante o 
abastecimento de toda re-
gião dos Setores: Vila São 
Sebastião, Monte Azul, Par-
que Industrial de Senador 
Canedo, Terrabela Cerrado, 
Residencial Pedro Miran-
da, dentre outros bairros 
da região. A estação permi-
te que a Sanesc direcione 
maior produção de água 
tratada, de outras ETAs, 
para a região do Jardim 
das Oliveiras, Galvão e ou-
tros bairros centrais.
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PoRscHE cUP
O Flamboyant Shopping recebe com 

exclusividade entre os dias 17 e 21 
de outubro, algumas das máquinas 
de competição mais produzidas no 

mundo pela Porsche Império GT3 
Cup. A exposição, aberta ao público, 
ficará no,Garden Flamboyant. Após 
a exposição, os modelos estarão na 
prova de longa duração da segunda 

etapa da temporada de corrida 
Endurance, que acontece no dia 

26 de outubro, no Autódromo de 
Goiânia.

sUco DE UVa
Uma tarde para falar sobre 

empreendedorismo feminino, trocar 
experiências e motivar mulheres com 

a empresária goiana Ivana Menezes 
será oferecida na próxima segunda-

feira (21/10) na Saga Jeep, às 17h. E 
para refrescar esse momento único e 

empoderador, uma ação em prol do 
Outubro Rosa, a Vinícola Serra das 

Galés disponibilizará degustação de 
sucos de uva integral Cálice de Pedra.

MUTiRÃo
Sempre atento às ações sociais 

em prol da população, o Araguaia 
Shopping recebe nos dias 18 e 25 

de outubro (sexta-feira), de frente 
a praça de alimentação, das 8h às 
17h, o Mutirão da Saúde do Lions 

Clube, que está em sua 10ª edição. 
Diversos exames e consultas médicas 

serão realizados gratuitamente. 
Entre os serviços oferecidos na área 

de oftalmologia estão testes de 
acuidade visual e daltonismo, exames 

de glaucoma e audiometria (ouvido) 
– pela primeira vez no Mutirão. Os 

pacientes vão poder também aferir a 
pressão, medir a glicemia, os índices 

de colesterol, Massa Corporal (IMC) e 
Cintura Abdominal.

GERaÇÃo EsTÁcio
Entre os dias 21 de 25 de outubro 

acontece a Semana Geração Estácio, 
na Faculdade Estácio de Goiás, 

localizada na Estação da Moda. Será 
uma semana repleta de ações nas 

áreas de saúde, recursos humanos, 
jurídica, administração, gestão, moda 

e educação física. Entre as ações 
estão palestras, minicursos e mesas 

redondas, além de atendimento a 
população. Tudo de forma gratuita.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mentoria - Marcos Scaldelai, eleito pela Forbes, em 2014, o jovem executivo de maior sucesso do Brasil, 
estará em Goiânia na próxima segunda-feira (21) para mentoria com os filiados ao LIDE Futuro. 

Recepção - Os atletas campeões e embaixadores 
do Professional Bull Riders (PBR), Adriano Moraes e 
Guilherme Marchi (foto), serão recepcionados pelo 
governador Ronaldo Caiado na manhã desta sexta-feira, 
dia 18, a partir das 10 horas da manhã, no 10º andar do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 

2 3

4

Congresso - A odontopediatra goiana e mestre pela UNESP, 
Renata Estrêla, participará nos próximos dias do 27º Congresso 
Brasileiro de Odontopediatria, em Maceió (AL). 
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Teatro - Eri Johnson e Viviane Araújo se apresentam 
com a peça “Quem é Quem - A Comédia Ponto Com” no 
próximo dia 24 de outubro e interpretam a história de 
um assaltante inexperiente e uma mulher que gosta de 
encontros da internet. 
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Trabalho formal 

Setembro tem a maior criação de 
emprego formal para o mês desde 2013

beneficiada pelos servi-
ços e pela indústria, a 
criação de empregos 

com carteira assinada atin-
giu, em setembro, o maior 
nível para o mês em seis 
anos e o sexto mês seguido 
de crescimento. Segundo 
dados divulgados pelo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
da Secretaria de Trabalho 
do MInistério da Economia, 
157.213 postos formais de 
trabalho foram criados no 
último mês. O indicador 
mede a diferença entre con-
tratações e demissões.

A última vez em que a 
criação de empregos tinha 
superado esse nível foi em 
setembro de 2013, quando 
as admissões superaram 
as dispensas em 211.068. 
A criação de empregos to-
taliza 761.776 de janeiro 
a setembro, 6% a mais que 
no mesmo período do ano 
passado.

Setores
Na divisão por ramos 

de atividade, sete dos oito 

setores pesquisados cria-
ram empregos formais em 
setembro. O campeão foi 
o setor de serviços, com a 
abertura de 64.533 postos, 
seguido pela indústria de 
transformação (42.179 pos-
tos). Em terceiro lugar, vem 
o comércio (26.918 postos).

O nível de emprego au-
mentou na construção civil 
(18.331 postos); na agro-
pecuária (4.463 postos), no 
extrativismo mineral (745 
postos) e na administração 
pública (492 postos). O úni-
co setor que demitiu mais 
do que contratou foram os 
serviços industriais de utili-
dade pública, categoria que 
engloba energia e sanea-
mento, com o fechamento 
de 448 postos.

Tradicionalmente, a ge-
ração de emprego é alta 
em setembro, por causa da 
produção da indústria para 
o natal e do aquecimento 
do comércio e dos serviços 
para as festas de fim de ano. 
Na agropecuária, o início da 
safra de cana-de-açúcar é a 
principal responsável pela 

geração de empregos, prin-
cipalmente no Nordeste.

Regiões
Todas as regiões brasi-

leiras criaram empregos 
com carteira assinada em 
setembro. O Nordeste li-
derou a abertura de vagas, 
com 57.035 postos, seguido 
pelo Sudeste (56.833 vagas) 
e pelo Sul (23.870 vagas). O 
Centro-Oeste criou 10.073 
postos, e o Norte abriu 
9.352 vagas formais no mês 
passado.

Na divisão por estados, 
todas as 27 unidades da Fe-

deração geraram empregos 
no mês passado. As maiores 
variações positivas no sal-
do de emprego ocorreram 
em São Paulo (abertura de 
36.156 postos), em Pernam-
buco (17.630), em Alagoas 
(16.529) e no Rio de Janeiro 
(13.957).

Rais
O Ministério da Econo-

mia também divulgou os 
números da Relação Anu-
al de Informações Sociais 
(Rais) de 2018. O ano pas-
sado fechou com 46, 63 
milhões de vínculos, 349,52 

mil a mais do que em 2017, 
o que corresponde a um au-
mento de 0,8% nos postos 
com carteira assinada no 
país.

No ano passado, foram 
abertos na iniciativa privada 
371.392 postos de traba-
lho com carteira assinadaa, 
1,02% a mais do que em 
2017. Houve crescimento 
em quatro das cinco regiões 
do país, com liderança para 
o Nordeste, onde a oferta de 
vagas subiu 1,21%. A segun-
da maior alta foi registrada 
no Sul (1,1%), seguido pelo 
Norte (0,96%) e pelo Su-

deste (0,67%). Apenas no 
Centro-Oeste, houve fecha-
mento de postos de traba-
lho, com queda de 0,52%.

Das 27 unidades da fe-
deração, 19 fecharam com 
desempenho positivo no 
emprego formal – princi-
palmente Maranhão, Mato 
Grosso, Amapá, Santa Cata-
rina e Amazonas.

O aumento no emprego 
foi maior na faixa de traba-
lhadores de 40 a 49 anos, 
com a abertura de 258 mil 
vagas. Em segundo lugar, 
vieram os empregados de 
mais de 50 anos (153 mil 
vagas), seguido pela faixa 
de 30 a 39 anos (83 mil va-
gas). A diferença entre ho-
mens e mulheres diminuiu 
levemente, com o emprego 
feminino subindo de 40% 
em 2017 para 40,1% dos 
postos de trabalho em 2018.

Em relação à escolari-
dade, o maior crescimen-
to foi registrado entre os 
trabalhadores com ensino 
superior completo (458 mil 
vagas), seguido pelos que 
têm o ensino médio (373 
mil) e o superior incompleto 
(69 mil). Nos demais níveis 
de educação, houve fecha-
mento de vagas.

Serviços e indústria de transformação 
puxaram abertura de vagas
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Saúde alerta sobre importância da vacinação
No dia 17 de outubro é co-
memorado o Dia Nacional 
da Vacinação, data em que 
se divulga a importân-
cia da imunização para a 
prevenção de doenças. No 
Brasil, o Calendário Nacio-
nal de Vacinação contem-
pla não só as crianças, mas 
também adolescentes, 
adultos, idosos, gestan-
tes e povos indígenas. Ao 
todo, são disponibilizadas 
19 vacinas para mais de 
20 doenças, cuja proteção 
tem início ainda nos re-
cém-nascidos, podendo se 
estender por toda a vida.

A gerente de imuniza-
ção da Secretaria da Saúde 
de Goiás (SES-GO), Clarice 
Carvalho dos Santos, des-
taca que embora as do-
enças evitáveis por vaci-
nação tenham se tornado 
raras em muitos países, os 
agentes infecciosos que as 
causam continuam a circu-
lar em algumas partes do 

mundo. “Dessa forma, as 
duas principais razões para 
a vacinação são proteger a 
nós mesmos e também as 
pessoas que estão à nossa 
volta”, explica.

Clarice afirma que mui-
tas doenças comuns no Bra-
sil e no mundo deixaram de 
ser um problema de saúde 
pública por causa da vaci-
nação massiva da popula-
ção. “Poliomielite, rubéola, 
tétano e coqueluche são só 
alguns exemplos de doen-
ças comuns no passado e 
que as novas gerações des-
conhecem”, enumera.

Áreas remotas e 
vacinas especiais

A SES-GO desenvolve 
ações de vacinação para al-
cançar moradores de áreas 
remotas e pessoas que 
precisam de vacinas espe-
ciais. A Secretaria poia os 
municípios com envio de 

esquipe técnica em veícu-
lo tracionado para vacinar 
comunidades quilombolas 
e vilarejos próximos, em 
Cavalcante, Monte Alegre 
e Comunidade Calunga, na 
região Nordeste. Também 
na região Serra da Mesa, 
pertencente ao município 
de Niquelândia, e nos as-
sentamentos Vida Nova, 
Baruzeiro, Acaba Vida, na 
região Oeste; e nos assen-
tamentos Bandeirante e 
Caracol, próximos a Baliza.

Nessas regiões, parte do 
trajeto é feito em caminho-
nete tracionada, a cavalo ou 
mula ou mesmo em deslo-
camento dos técnicos a pé. 
“Esse trabalho é muito rele-
vante para a população, pois 
intensifica a imunização 
contra febre amarela e au-
menta a cobertura vacinal 
dessas localidades”, afirma.

A SES-GO também ofe-
rece vacinas especiais do 
Centro de Referência de 

Imunobiológicos Especiais 
(CRIE), indicadas para pes-
soas com quadros clínicos 
especiais ou indivíduos com 
suscetibilidade aumenta-
da a doenças ou a riscos 
de complicações para si 
ou para os outros. “Todos 
os usuários que solicitam 
imunobiológicos do CRIE, 
passam por uma análise de 
documentos e por exames 
que comprovem a indicação 
na Gerência de Imunização 
ou na sede do Centro de Re-
ferência, no Hospital Mater-
no-Infantil”, explica.

Crianças, adolescentes, 
adultos e idosos têm aces-
so a esses imunobiológicos, 
de acordo com a indicação. 
“Os usuários residentes nos 
vários municípios do Estado 
também recebem as vaci-
nas especiais no seu mu-
nicípio de residência, não 
precisando se deslocar para 
Goiânia para realização da 
vacinação”, afirma Clarice.

Fake news
A gerente alerta que 

falsas informações sobre 
as vacinas têm levado uma 
parcela da população a não 
se imunizar e destaca que é 
preciso divulgar orientações 
corretas. “É preciso informar 
que as vacinas são muito 
seguras. Podem existir re-
ações, mas a maioria é pe-
quena e temporária, como 
uma dor local ou uma febre 
passageira. Eventos graves 
de saúde são extremamen-
te raros e cuidadosamente 
monitorados e investiga-
dos”, enfatiza.

Clarice explica que é 
muito mais provável que 
uma pessoa adoeça grave-
mente por uma enfermida-
de evitável pela vacina do 
que pela própria vacina. “A 
poliomielite, por exemplo, 
pode causar paralisia; o sa-
rampo pode causar encefa-
lite e cegueira; e algumas 
doenças preveníveis por 

meio da vacinação podem 
até resultar em morte. Os 
benefícios da imunização 
superam em muito o risco, 
considerando que muitas 
outras lesões ocorreriam 
sem ela”, afirma.

A gerente da SES-GO 
destaca ainda que embora 
as doenças evitáveis por va-
cinação tenham se tornado 
raras em muitos países, os 
agentes infecciosos que as 
causam continuam a circu-
lar em algumas partes do 
mundo e facilmente podem 
chegar ao Brasil, devido à 
facilidade de deslocamento.

“Enfermidades como sa-
rampo, caxumba e rubéola 
são graves e podem levar 
a complicações graves em 
crianças. Todos esses males 
e o sofrimento que causam 
podem ser prevenidos com 
vacinas. O fato de não vaci-
nar as crianças faz com que 
elas fiquem desnecessaria-
mente vulneráveis”, diz.
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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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Futebol sub 17

Seleções chegam a Goiânia para o Mundial

Goiânia segue rece-
bendo as delega-
ções que chegam 

para participar do Copa 
do Mundo Sub 17 da 
Fifa. Nesta sexta-feira 
(18/10) desembarcam 
no Aeroporto Santa 
Genoveva França e Co-
reia do Sul.  No sábado 
(19/10) chega a Austrá-
lia, no domingo (20/10) a 
Hungria e na terça-feira 
(22/10) a Nigéria. Elas 
se juntam a Angola e 
Equador que já estão há 
uma semana na capital.

Todas terão jogos ou 
no Estádio Olímpico Pe-
dro Ludovico Teixeira ou 
no Estádio Hailé Pinhei-
ro (mais conhecido como 
Serrinha) e chegam para 
se preparar com treinos, 

coletivos e reconheci-
mento dos campos. Os 
goianienses terão 18 jo-
gos para assistirem du-
rante este período. Esta 
é a primeira vez que o 
Brasil sedia a competição, 
que terá ainda Brasília e 
Vitória como sedes.

Boas-vindas
A Agência Municipal 

de Turismo, Eventos e 
Lazer (Agetul) prepa-
rou ações receptivas por 
meio do projeto “Goiânia 
Bem Receber”, que tem 
como proposta mostrar o 
que há de melhor da cul-
tura regional da cidade já 
na chegada das delega-
ções, com apresentações 
de grupos de catira, vio-
leiros, danças regionais, 

berranteiros e cantores.
Serão programadas 

outras atividades em par-
ceria com a Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel), durante o Mundial 
Sub 17, como city tours, 
visita a estádios e pon-
tos turísticos e eventos 
com os integrantes das 
delegações, ou voltado 
para turistas e a comu-
nidade goianiense. A 
diretora de promoção e 
incentivo ao Turismo da 
Agetul, Pollyanna Cam-
pos, destaca que a ini-
ciativa vai causar uma 
boa impressão a todos 
e mostrar o lado bom 
da capital goiana.

“Tenho certeza que 
vão gostar de conhecer 
nossa cidade. De belos 

parques, feiras, eventos, 
pontos turísticos e com 
um povo acolhedor e 
apaixonado por futebol. 
São combinações para 
que o mundial seja ines-
quecível tanto para os 
goianienses quanto para 
os visitantes”, destaca.

Competição
Na fórmula de disputa 

do torneio são seis gru-
pos com quatro times. Se 
classificam 16 seleções 
para as oitavas de final 
com os dois melhores de 
cada grupo, além de qua-
tro times melhores ter-
ceiros colocados. Daí em 
diante, é mata-mata nas 
oitavas, quartas e semi-
-finais. A final da compe-
tição acontece em 17 de 

novembro, no Estádio Be-
zerrão, no Gama, Distrito 
Federal. Os preços dos in-
gressos variam entre R$ 5 
e R$ 40 e podem ser ad-
quiridos pelo site oficial 
da FIFA, https://www.fifa.
com/tickets/. As vendas 
já estão na segunda fase, 
que vai até 23 de outubro, 
e cada ingresso dá direito 
a assistir duas partidas.

França, Coreia do Sul, Austrália, Hungria e Nigéria serão 
recepcionadas pelo projeto “Goiânia bem receber”, que 
mostra um pouco da nossa cultura e potencialidades 
turísticas as delegações que permanecem em nossa cidade
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