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ARTIGO
Alíquota
previdenciária de
22% é confisco
Por Antonio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP)

Em breve a proposta de reforma da Previdência seguirá para a Câmara dos Deputados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já esteve no Senado para responder questões referentes ao texto da
proposta que ele e sua equipe criaram, o que é positivo. Afinal, todo o conteúdo deve ser profundamente debatido pelo Parlamento. A nós, eleitores
e trabalhadores, cabe fazer o mesmo aqui fora.
Dentre os pontos da proposta, um deles é,
em minha opinião, um erro. Caso seja aprovada –
e sabemos que essa é uma forte possibilidade –, a
reforma criará novas faixas de contribuição para
os servidores públicos, assim como alíquotas mais
altas, que podem chegar a 22%.
Em alguns estados, os servidores públicos
já contribuem com até 14% de sua remuneração.
Essa alíquota é 3% mais alta que o máximo do setor privado, que é de 11%. Vale dizer também que
não há teto para os servidores, ou seja, ele paga até
14% de tudo o que recebe, independente do seu
salário, o que não ocorre na iniciativa privada, na
qual o teto é 5.839,45. O servidor também contribui após aposentado. Essa é uma ‘jabuticaba’. Em
outras palavras, algo que existe apenas no Brasil.
Em nenhum outro lugar do mundo um aposentado contribui com a Previdência, já que ele já o fez
durante seus longos anos de trabalho. Para o governo nada disso basta.
A proposta faz uma distinção por salários. Até
R$ 10 mil, a alíquota chega a 12,86%. Até R$ 20 mil,
a contribuição quase dobra: 14,68%. Acima de R$
20 mil, a alíquota vai até 16,79%. Para quem recebe
acima de R$ 39 mil, o desconto é de até 22%.
Independentemente da renda do trabalhador, a retirada de 22% do salário é praticamente
um confisco institucionalizado. Quase 50% da remuneração são descontados quando somada a
alíquota do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) com a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que chega a 27,5%. Não é justo
que o servidor perca metade do seu salário.
Os servidores públicos e as entidades que os
representam devem estar prontos para cobrar alterações no texto. Da forma como está agora, essa
reforma não pode passar. E, se passar, será extremamente prejudicial para os servidores.

CENÁRIO
Por Brenno Alves

Iluminação

A vereadora Aninha enviou ofício a Agência Goiana
de Infraestrutura- GOINFRA,
pedindo a manutenção da
iluminação na GO- 060, no
trecho compreendido entre
a fábrica Creme Mel e o Pite
Clube Rodeio. Ela solicitou a
prefeitura a construção de um
calçadão para pedestres , que
ligue o setor Maysa I ao Maysa II em Trindade.
BRT

O Consórcio responsável pelas obras BRT iniciou, por determinação
da Prefeitura de Goiânia,
mais uma importante
frente de serviços. Nesta
etapa, foi iniciado o trabalho de drenagem e nova
pavimentação asfáltica da
Avenida Goiás e da pista
de rolamento dos ônibus,
começando pelo entorno
do córrego Capim Puba no
início da Marginal Botafogo, até a Praça Cívica, no
Centro.
Pediatras
Médicos pediatras já
podem se inscrever no processo de credenciamento
de profissionais que vão
atender os usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Goiânia, nas
áreas de urgência e emergência pediátrica. O edital
já foi publicado no Diário
Oficial do Município. O regulamento pode ser acessado no site http://www.
saude.goiania.go.gov.br,
no link ‘Credenciamento
Médico’.

Nova Identidade
A nova identidade
visual da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)
foi apresentada durante o evento que vistorioi
as obras da nova sede da
Casa, pelo presidente Lissauer Vieira (PSB), junto
com outros deputados e
autoridades. O diretor de
Comunicação Social da
Alego, Danin Junior, apresentou em um telão a nova
representação dos símbolos do Parlamento de
modo a inseri-lo num contexto em que as pessoas se
relacionam diretamente
com o Poder Legislativo.
Segurança
O prefeito Gustavo
Mendanha sancionou, a
Lei Municipal nº 3.462, de
21 de março de 2019, que
determina a instalação
de circuito de câmeras de
monitoramento para o
funcionamento de bares,
distribuidoras de bebidas,
supermercados,
postos
de combustíveis, boates e
similares que comercializam bebidas alcoólicas.

Vereador Paulo Magalhães (PSD) apresentou
projeto de lei que obriga as unidades de saúde do
município a informar, por meio de cartaz afixado em
local visível, da obrigatoriedade de fornecimento de
prótese, órtese e instrumentos de auxílio a
locomoção pelo INSS aos segurados.

alves.brenno@gmail.com
@brennoalvesalmeida
/ brennoalves
/brennoalves
(62) 98472-9798

#Rápidas
►Dgap assume
Cadeia Pública de
Caiapônia
►Deputado Karlos
Cabral se empenha
na luta pela
Maternidade Augusta
Bastos, de Rio Verde
►Parceria entre
Legislativo Municipal
e Judiciário rende
PL que visa diminuir
agressões contra
mulheres
►Deputado Tião
Caroço quer garantir
a policias o direito
de ser ouvido na
hipótese de remoção
de ofício
►Projeto sugere
isenção de cobrança
de taxa de lixo a
entidades religiosas e
de assistência social
►“Goiás, ao final de
quatro anos, vai ser
referência nacional”,
garante Ronaldo
Caiado
►Praça das Mães
é revitalizada pela
Prefeitura
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R$ 150 milhões para Saúde
Caiado e ministro Luiz Henrique
Mandetta anunciaram
investimentos para fortalecer a
saúde pública em Goiás

G

overnador Ronaldo Caiado anunciou um de repasse
de R$ 150 milhões pelo
ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, para
a média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar na capital e no
interior. Desse recurso,
cerca de R$ 25 milhões
serão destinados a 30
municípios goianos.
Os convênios foram
assinados no auditório
do Hospital Estadual de
Urgências
Governador
Otávio Lage de Siqueira
(Hugol), onde o governador entregou, ao lado
do ministro e do secretário de Saúde, Ismael
Alexandrino, 45 leitos de
enfermaria pediátrica e
10 leitos de UTI pediátrica que servirão de retaguarda para pacientes do
Hospital Materno Infantil
(HMI). “Eu vi a situação
calamitosa do Materno
Infantil no meu primeiro
dia de governo, de total
colapso, e desde então
não parei um só minuto

de trabalhar para mudar
essa realidade. Agora, em
tempo recorde [sete dias
após o anúncio] estamos
ampliando em 50% o número de leitos no hospital”, anunciou Caiado.
Mandetta elogiou
a postura do governador
Ronaldo Caiado, que,
disse o ministro, desde
seus primeiros dias de
governo o procurou para
relatar a situação da Saúde do Estado. “Com isso,
conseguimos liberar os
recursos necessários para
a compra de equipamentos de alta complexidade
que darão total condição
para o corpo clínico funcionar”, afirmou.
Atendimento pediátrico no Hugol
O Hugol receberá
pacientes do HMI encaminhados via regulação
estadual. Foram apenas
11 dias entre o anúncio
dos novos leitos e a inauguração. “Ronaldo Caiado foi eleito para fazer
as mudanças que todos
nós, goianos, precisa-

Autoridades em visita ao Hugol

Caiado e ministro Luiz Henrique Mandetta comemoram o investimento de 150 milhões na Saúde

mos. Nossa bancada está
empenhada em apoiar
suas ações”, garantiu a
deputada federal Flávia
Morais.
Segundo
Ismael
Alexandrino, o atendimento inicial de pacientes de alta e média complexidade ainda é no
Materno Infantil, e o Hugol deve funcionar como
uma retaguarda. Para cuidar dos 55 novos leitos,
o Hugol contratou 170
funcionários, entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e
intensivistas pediátricos.
A quantidade total de leitos do Hugol deve passar
de 387 para 442.

Em fevereiro, o governador entregou 10
incubadoras neonatais e
15 berços aquecidos para
fortalecer o tratamento
de crianças prematuras
no HMI, investimento de
R$ 452 mil. A próxima
meta do governo é a reestruturação do centro cirúrgico, de modo que seja
possível a realização de
qualquer procedimento,
principalmente de crianças que nascem com lesões cardíacas, entre outros casos.
Aeromédico
Os goianos passam
a contar também, com o
transporte aéreo de ur-

gência e emergência de
longa distância. Ao lado
do ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta,
o governador Ronaldo
Caiado lançou o serviço
de transporte aeromédico de asa fixa do Corpo de
Bombeiros Militar de Goiás. Na solenidade, entregou um avião, modelo Sêneca 3, que vai reforçar o
serviço. “Goiás está construindo situações inéditas”, afirmou Caiado ao
formalizar a parceria dos
bombeiros com o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) de Goiânia, Aparecida de Goiânia
e Anápolis. Fonte: Governo
de Goiás
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Educação Infantil, mais
vagas em Goiânia
Prefeito Iris Rezende e secretário Marcelo Costa inauguram
três salas modulares com novas vagas em Cmei da capital
Foto Aline Cavalcanti e Jackson Rodrigues

A

Prefeitura de Goiânia, por meio da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), inaugurou
três salas modulares
no Centro Municipal de
Educação Infantil (Cmei)
Minervina Maria Sousa, no setor Recanto das
Minas Gerais. A implantação das salas garante
60 novas vagas para a
Educação Infantil. A solenidade de inauguração
ocorreu com a presença
do prefeito Iris Rezende,
do secretário municipal
de Educação e Esporte,
Marcelo Costa, pais, responsáveis e vereadores.
O prefeito Iris Re-

zende disse que a sua
missão é trabalhar por
uma Goiânia melhor.
“Nos dois próximos anos,
se nós não conseguirmos
zerar o número de alunos
fora das salas de aula de
zero a seis anos, nós vamos, pelo menos, quase
alcançar o número de
vagas suficientes. Além
da construção e amplia-

ção de Cmeis, escolas
passaram por reformas e
também foram construídas 25 escolas de ensino
fundamental em tempo
integral para oferecer segurança àquela criança
de 6 a 14 anos cujas mães
precisam trabalhar fora
durante o dia”, afirmou.
Fonte: Adriene Cristina, da editoria de Educação e Esporte

EM DOMICÍLIO

Gestantes e deficientes podem receber vacinação

Foi aprovado, em
segunda votação, projeto
de lei (PL)398/17, de autoria do vereador Paulo
Daher (DEM), que altera
a lei 9616/15, que institui
o Programa de Vacinação
Domiciliar de Idosos em

Goiânia. A matéria visa incluir gestantes e deficientes para receberem o atendimento.
O programa é destinado a cidadãos com 60
anos ou mais, gestantes ou
deficientes, que solicitem

Vereador Zander tem
aprovado projeto que
cria o SamuVet
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara Muncipal de Goiânia aprovou matéria de iniciativa de Zander Fábio (Patriotas) autorizando a criação do Serviço Móvel de Atendimento Veterinário (SamuVet).
O serviço, de acordo com o projeto, será
disponibilizado pela Prefeitura para recolher
cães, gatos e cavalos das ruas da capital, em
caso de animais em situações de risco, atropelados ou sofrendo com maus tratos, e que estejam provocando transtornos ao trânsito.
Ele poderá ser acionado pelo Corpo de
Bombeiros , Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana e será composto de um veículo com
carreta acoplada, com equipe de um médico
veterinário e um motorista. Os animais recolhidos serão encaminhados para o Centro de Zoonoses da Prefeitura.
A ideia, no entanto, é que o SamuVet seja
integrado ao futuro Hospital Veterinário Municipal assim como o Centro de Atendimento
Animal (CAA), ambos temas de projetos pelo
vereador Zander que tramitam na Casa.

por si mesmos, por familiares ou terceiros por eles
responsáveis, a aplicação
das vacinas no próprio domicílio. É necessário comprovar a impossibilidade
de se deslocar aos locais de
vacinação.
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O sonho e determinação de
ONOMAR NOVAIS
Por Brenno Alves

S

onho de criança em
ter o seu próprio dinheiro, através do
trabalho, foi o início da
carreira do Empresário
Onomar Novais. E tudo
começou ainda bem jovem, quando Onomar
foi trabalhar em uma auto-escola em Anápolis,
a 55km de Goiânia, e lá
ficou até os 18 anos. Onomar ainda criança, já focava no trabalho e via ali
uma fonte de aprendizado. Atento e muito comunicativo, abordava as pessoas na rua e convencia-as
a tirarem as suas carteiras
de motorista. Naquela
época tirar carteira não
era exigido como hoje.
Mas o garoto era tão esperto que todos os dias a
auto-escola lhe pagava comissão sobre as aulas que
os clientes negociavam.
Aos 18 anos Onomar já era independente financeiro e como sua
vida profissional iniciou
cedo e dentro de uma auto-escola, ele já era um
conhecedor nato. Então
decide que já era hora de
ter o seu próprio negócio, e como já tinha sua
independência financeira, junto com sua família
abre a primeira auto-escola em Anápolis. Onomar de funcionário passa

a ser proprietário de auto-escola.
Como empreendedor que começou pelo
sonho e acreditou que
focando no trabalho poderia ter seu próprio
negócio, crescer e gerar
mais empregos, assim
fez Onomar Novais em
Aparecida de Goiânia. O
empresário que há mais
de 25 anos atrás, iniciou
sua trajetória, sempre focado no mesmo segmento. Um ano se passou a
Puma foi ganhando espaço, notoriedade pela
excelência nos serviços
prestados, como ensino
prático e teórico dos alunos, assim como o desenvolvimento de uma nova
consciência de Educação
no Trânsito.
A empresa já conta com várias unidades
abertas e espalhadas por
Aparecida de Goiânia, e
o projeto ainda este ano
é chegar a 20 unidades.
Onomar costuma chamar as empresas de “Família Puma”, e afirma
que a meta é continuar
investindo no segmento na qualidade e que à
evolução dos negócios é
a chave para se destacar
no mercado competitivo.
Esta preocupação engloba todas as camadas da
sociedade, tanto aquelas
guiadas pela necessida-

Foto Leonardo Arruda

Focado e determinado, Onomar Novais,
de funcionário se destaca como um
grande empreendedor com várias
auto-escolas em Aparecida de Goiânia

de, quanto as que se agarram às oportunidades, e é
essa veia empreendedora que está cada vez mais
em evidência no mundo
dos negócios.
Onomar Novais conseguiu provar ao mundo dos negócios que um
empreendimento
não
se constrói através do
dinheiro, mas sim através do sonho e da determinação, da vontade de
crescer, da inovação, da
qualidade é que produz
o dinheiro e tornam homens e mulheres grandes empreendedores de
sucesso. Confira a Entrevista exclusiva que o empresário concedeu para a
Revista Viver Goiás.
São quase 20 Auto
Escolas espalhadas por
Aparecida de Goiânia.
Como iniciou tudo?
Iniciei no segmento
de AUTO-ESCOLAS ainda
muito novo. Na cidade de
Anápolis como boy, fazia
de tudo na empresa. Vim
para Aparecida há mais
de 20 anos onde montei
minha primeira AUTO-ESCOLA na cidade.

A auto Escola
Puma é referência na
aprovação de alunos.
Como foi chegar nesse
patamar?
Não foi fácil chegar
a ter está referência, fui à
busca de profissionais qualificados e dedicados. Tenho profissionais que estão
comigo a mais de 10 anos.
Foram vários desafios enfrentados para hoje
se tornar uma das maiores auto-escola do Estado.
Conte pra gente um pouco
desses desafios.
Os desafios são diários, buscamos a todo o
momento sermos os melhores. São muitos fatores, várias mudanças nas
leis, mudanças no Detran.
Mais sempre de cabeça erguida enfrentamos estas
mudanças e sempre lidamos bem. Sobressaímos
sobre tudo que foi mudado. Sempre procurando

ter um ótimo atendimento e relacionamento com
nossos clientes.
O que as pessoas
podem esperar da auto-escola Puma?
Podem esperar coisas boas. E também aceitamos sugestões. Vamos
sempre nos aperfeiçoar.
Sempre buscar nosso melhor. Nosso objetivo para
2019 é chegar a 20° UNIDADE. Mais com certeza não
iremos parar só nestas 20.
Qual a dica que
você dá para quem pretende tirar a CNH?
A CNH hoje é um
documento obrigatório.
Um documento que abre
várias oportunidades de
trabalho. Então quem for
adquirir sua CNH procure
uma AUTO- ESCOLA de
tradição, que se preocupa com o cliente, que tenha qualidade, que seja
organizada. Que seja uma
empresa de verdade.
Quais os planos
para 2019?
São vários planos e
projetos. Alguns planos
dependem das mudanças
que estão vindo por aí. Os
planos que só dependem
de nos mesmos, já estão
em andamento. Fonte: Diário de Noticias de Goiás

VOCÊ QUE PRETENDE TER HABILITAÇÃO DE MOTO,

CARRO, ÔNIBUS, CAMINHÃO, LIGUE NA

Telefones (62)
3280-7391/3548-5493
Direção Onomar Novais
(62) 98263-7557
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Aparecida estreita
relações comerciais
com a Argentina
Com foco no fortalecimentos das relações comerciais, o
prefeito Gustavo Mendanha reuniu-se com o representante da
Câmara de Comércio Brasil-Argentina e Consultor do Gabinete
da Presidência do SEBRAE Nacional, Mário Jorge Alencastro

C

om foco no fortalecimentos das relações
comerciais, o prefeito Gustavo Mendanha
reuniu-se com o representante da Câmara de
Comércio Brasil-Argentina e Consultor do Gabinete da Presidência do
SEBRAE Nacional, Mário
Jorge Alencastro.
Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, o
município tem interesse
em estabelecer tratativas
para um futuro escritório
permanente de negócios
da Câmara em Aparecida
com o foco de fomentar e
facilitar as exportações e
importações. “Essas relações fortalecem o nome
de Aparecida e nosso potencial comercial. Para se
ter uma ideia, em quatro
anos 15 mil novas empresas foram criadas, número refletido na geração de
empregos já que em 2018
Aparecida de Goiânia foi
segundo município que
mais gerou emprego no
Brasil”, lembrou.
“Esse é o início de
um estreitamento das relações empresariais entre
Aparecida e Argentina,
por meio do escritório de
Buenos Aires”, afirmou
o secretário de Projetos
e Captação de Recursos,
Einstein Paniago. Ele explica que a criação do es-

critório de negócios tem
como objetivo facilitar a
relação com Buenos Aires
e oferecer atendimento
de questões tributárias
e legislação trabalhista,
dando esse suporte aos
empresários, bem como
a ampliação do conhecimento e negócios entre a
cidade e o país vizinho.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Caldas, afirma
que a maior expectativa
da relação é a geração de
empregos. “É uma oportunidade de Aparecida
receber empresas argentinas e da mesma forma levarmos as nossas para lá.
Fazer essa transição. Isso
gera a expectativa para
ampliarmos nossa oferta
de empregos, nós acreditamos que seguiremos
nesse ritmo acelerado”,
enfatizou ao citar que o
município também busca
comércio com a China.
Mário Jorge Alencastro,
Consultor
da
Presidência do Sebrae

Nacional, enalteceu a
importância de Aparecida no cenário nacional.
Segundo ele, a cidade se
destaca por questões que
ultrapassam a localização estratégica. “Aparecida se destaca não só em
Goiás, mas no Brasil. É
uma cidade muito organizada que tem uma infraestrutura boa para negócios, está localizada no
centro do país, com uma
parte logística interessante”, disse ao citar os
polos industriais. “Cabe a
nós que somos propulsores da economia mostrar
esses potenciais brasileiros para o mundo. E, por
meio da Câmara de Comércio, surge essa oportunidade. Desta forma
marcaremos uma data
para uma nova reunião
de trabalho para expor a
possibilidade de trazer
empresários argentinos
para cá e aos brasileiros
de levarem seus produtos
para lá”, disse. Fonte: Josiane Coutinho

SENADOR CANEDO

Presidente Reinaldo
Alves licenciou do cargo
O presidente da
Câmara de Senador Canedo, Reinaldo Alves,
informou que se licenciará da Câmara Municipal, por um período de
dois meses para tratamento de saúde.
O parlamentar informou a redação que o
tratamento se dará em
decorrência de um cisto
pelonidal na região do
cóccix, que vem causando inflamação e muita
febre.
Tão logo restabelecido desse problema,
Reinaldo afirma que
estará de volta ao Legislativo Municipal para
conduzir os trabalhos
na Casa e dá prosseguimento aos projetos que
foram aprovados e serão desenvolvidos junto

à população, tais como:
Câmara Itinerante, Banco de Ideias e Parlamento Jovem.
O presidente da
Câmara esclarece ainda à população que
durante sua licença, o
suplente de vereador
Paulo Varelo (PRTB) assumirá interinamente a
vaga, enquanto as sessões legislativas serão
conduzidas pelo vice-presidente Carpegiane
Silvestre.

TRINDADE

Jânio conclui maratona
de visitas e entrega
13.554 kits escolares
O prefeito Jânio
Darrot concluiu a jornada por 39 unidades educacionais onde contemplou 13.554 alunos da
rede municipal de ensino com kits de material
escolar e uniformes gratuitos.
Durante a série
de visitas, Jânio sempre

esteve acompanhado da
primeira-dama, Dairdes
Darrot, do vice-prefeito
Cabriny, vereadores e autoridades do município.
É o sétimo ano
consecutivo que o prefeito e equipe percorrem
as instituições educacionais, sempre com investimentos e benefícios.
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As 10 capitais
brasileiras mais
populares no Instagram
Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador ocupam as primeiras
posições da lista com as capitais com maior número de
postagens na plataforma. Goiânia esta na 9° posição.
Por Brenno Alves

O

Brasil é segundo
país com maior número de Instagrammers no mundo todo. De
acordo com levantamento publicado pela agência
de pesquisas americana
eMarketer, cerca de 44.9
milhões de brasileiros
utilizam a rede social; ficamos atrás apenas dos
Estados Unidos com uma
base de usuários mais
de 85 milhões. Todos os
dias milhares de fotos são
compartilhadas mostrando experiências, contando histórias e marcando
novos destinos. Viajar e
Instagram são uma combinação inseparável, por
isso, o buscador e comparador de preços para
aluguel de temporada,
LarDeFérias, fez um levantamento de quais são
as 10 capitais mais populares no insta. Confira os
resultados acima:
Com mais de 23
milhões de hashtags, a
cidade do Rio de Janeiro
encabeça a lista das capitais. O bairro da Cidade
Maravilhosa com maior
presença no Instagram é

Posição

Cidade

Número de #

1

Rio de Janeiro

23,874,772.00

2

São Paulo

15,285,011.00

3

Salvador

7,408,122.00

4

Recife

6,109,378.00

5

Fortaleza

5,561,477.00

6

Brasilia

5,215,226.00

7

Curitiba

5,037,027.00

8

Florianópolis

4,987,616.00

9

Goiânia

4,245,360.00

10

Belo Horizonte

3,727,693.00

Copacabana (2.461,126
hashtags) e, como esperado, o monumento
mais popular é o Cristo
Redentor (739,814 hashtags). Em segundo lugar
da lista está São Paulo
com mais de 15 milhões
de hashtags. Na capital
paulista a região de Vila
Madalena aparece como
a preferida entre instagramers com mais de 640
mil postagens. Salvador
ocupa a terceira colocação, com sua hashtag sendo utilizada em mais de 7
milhões de postagens e
o Pelourinho destaca-se
como o bairro mais popular (283,518 hashtags).
Recife e Fortaleza
seguem a lista ocupando
a terceira e quarta colo-

cação e responsáveis por
fotos do litoral de tirar
o fôlego. Em sexto lugar
está a capital do país,
Brasília. Comumente associado à política, o planalto central mostra que
não fica atrás no seu potencial turístico com mais
de 5 milhões de hashtags.
Curitiba e Florianópolis
representam a região sul
no ranking, e, finalmente, Goiânia e Belo Horizonte fecham a lista das
10 capitais mais populares no Instagram.
A cada dia milhares
de novas fotos são postadas e esse ranking pode
alterar-se em alguns meses. Fica a pergunta: quais
serão as cidades mais populares até o fim do ano?
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Confira a programação
de shows da Pecuária de
Goiânia 2019
A festa agropecuária mais tradicional do
estado e uma das mais populares do país já tem
data e programação confirmadas para a edição
2019. A 74ª Exposição Agropecuária de Goiás,
mais conhecida como “Pecuária de Goiânia” começa oficialmente no dia 17 de maio e termina
no dia 26 do mesmo mês.
A programação de shows, uma das atrações
mais aguardadas pelo grande público, começa no
dia 18 (sábado) com uma das duplas de maior sucesso da atualidade, Zé Neto & Cristiano. Na mesma noite, a dupla Diego e Victor Hugo também
subirá ao palco principal do parque.
A garotada novamente foi lembrada pela
organização do evento e no domingo (19/05) terá
uma programação infantil com show temático
com atração ainda a ser confirmada.
Na noite de quinta-feira (23/05), uma dobradinha de peso com as sertanejas mais queridas
do país. A rainha da sofrência, Marília Mendonça, será o destaque do palco principal juntamente com as irmãs Maiara e Maraisa.
A programação artística desta edição será
comandada pela segunda vez pela Workshow
que ainda deve anunciar novas atrações para o
dia 24 e outras possíveis data para completar a
programação. Prioridade total para a música sertaneja na festa deste ano. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

Confira a programação oficial da Pecuária 2019:
18/05

Ze Neto e Cristiano e Diego e
Victor Hugo

19/05

Show Infantil

23/05

As Patroas - Marilia Mendonça e
Maiara e Maraisa

24/05

Ferrugem e Convidados

25/05

Show Recordações com Gian
e Giovani | Paraná | Di Paulo e
Paulino

Fonte: Portal Curta Mais
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Prêmio Mulheres Empreendedoras 2019
aconteceu no Spazio Sansaloni

Fotos: Com Amor Fotografia

Evento realizado pela revista Viver Goiás entregou
troféu exclusivo para mulheres destaques do ano

A

4ª edição do Prêmio
Mulheres Empreendedoras
aconteceu no último dia 26
de março. Idealizado por
Brenno Alves e Leonardo
Arruda, Diretores da Revista Viver Goiás, o evento
deste ano que é um dos
maiores eventos do Esta-

do, visa o reconhecimento de mulheres que se
destacaram no mercado
empresarial, comercial,
artístico e cultural, além
de mulheres que prestaram relevantes serviços a
comunidade.
Uma grande equipe
de renomados profissio-

nais fizeram parte desse
evento, que teve apresentação do Musical Segno,
Show com a cantora Eller
Aguiar e a presença vip
dos cantores Manso (Finalista do The Four Brasil
da RecordTv Goiás) e do
cantor João Lucas que faz
dupla com Marcelo.

Ao lado dos diretores da Revista Viver Goiás e idealizadores do Prêmio Mulheres
Empreendedoras, Brenno Alves e Leonardo Arruda, os apresentadores Fred Silveira e
Thais Mazetto e o cantor João Lucas que faz sucesso ao lado do Marcelo.

Homenageadas 2019

Adriana Ramos
AR Eventos - Cerimonialista

Adryella Sansaloni
Spazio Sansaloni

Ana Cristina Andrade
Musical Segno

Ana Luiz Farias
Equalize Eventos

Angélica Morganna - Idéias e
Formas Presentes e Decoração

Carolina Guimarães
Azeite Olivenol

Cleibis Bianchi - Palazzo Biancgi
Decorações

Daniele Floter - Floter & Schalff
Assessoria de Imprensa

Dona Carmem
Casa de Apoio São Luiz

Fernanda Arcanjo - Jornalista e
Apresentadora do GO Record

Gecilaine Rodrigues Consultora
de Imagem - Showroom Sempre
Linda Moda Feminina

Glória Damaso
Essencial Copeiras de Luxo

Jizelia Lima - Super Jatto Centro
de Estética Automotiva

Joelma Maria
Pamonha da Jô

Juliana Pertille - Apresentadora
do Agro Record

Karla Rodrigues - Espaço Karla
Rodriges Bronzeamento

Lelia Vasconcelos, Débora Pelles
e Grazy Di Francescantonio Expressão do Olhar

Leticia Pacheco - Apresentadora
do Programa + Mulher

Lidiane Cavalcante
Clube dos Cabelos

Lúcia Ferreira - Locação de Trajes
Finos, Noivas e Damas

Luciene Sá - Boa Forma
Modeladores

Lucy Gomes
Cerimonialitsa

Ludmilla Pimenta
My Broker Imóveis

Mara Seabra
One Filmes

Márcia Povoa
Advogada

Maria Bacana - Consultora de Estilo
e Imagem, especialista em Plus Size

Mary & Lane - Dupla Sertaneja
Destaque do Ano

Milene Teles
Milene Teles Joiás

Nany Sado
Médica Nutricionista

Naysa Wink
Odontologa

Quezia Ramos Apresentadora do Programa
Em Foco

Sandra Queiroz Apresentadora do Programa
de Tudo Um Pouco

Silene Oliveira
Bombom Me Quer

Thaís Lobo
Portal Mais Goiás

Thaise Martins
Flair Gyn Drinks

Vera Fortes - Buffet Cozinha
Show

Wirla Karla - Dukids
Moda Infantil e Mistura
Feminina Outlet
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A um ano da definição dos classificados para as
Olímpiadas de Tóquio, carateca Douglas Brose comemora
salto no ranking: “Agora é tudo ou nada”

E

m abril de 2020 serão conhecidos os
10 caratecas que
brigarão pelas medalhas nos Jogos Olímpicos
de Tóquio na categoria
masculino até 67 quilos.
Cada país poderá ter apenas um representante e
quem está bem confiante
para classificação é o carateca brasileiro, Douglas
Brose. Ele é bicampeão
mundial e já conquistou
todos os títulos possíveis
na modalidade, com exceção, logicamente, do

ouro olímpico, pois o
Karatê pela primeira vez
participará dos Jogos.
Recentemente,
Douglas Brose foi o campeão do Campeonato Pan-Americanos disputados
no Panamá. Na final, ele
venceu o carateca uruguaio, Maximiliano Larrosa. Com a conquista, Brose
deu um salto no ranking
olímpico e ocupa agora o
11º lugar do mundo. Vale
lembrar que os quatro
primeiros colocados do
ranking olímpico já ga-

rantem vaga nos Jogos de
Tóquio. “Fiz o dever de
casa que era vencer o Pan-Americano. Com isso,
o sonho olímpico segue
muito vivo. Pontuei bastante pelo título e pude
subir muitas posições no
ranking olímpico”, explicou Douglas Brose.
Sem muito tempo
para comemorar o título
Pan-Americano, Douglas
Brose embarca na próxima semana para a cidade
de Rabat, no Marrocos,
para mais uma etapa da

Foto Divulgação WKF

Carateca Douglas Brose
representará Brasil nos
Jogos Olímpicos de Tóquio
Douglas Brose foi o campeão
do Campeonato
Pan-Americanos
disputados no Panamá

Liga Mundial. Será a
quarta etapa do carateca em 2019 entre
os melhores do mundo. Antes ele esteve
na França, Emirados
Árabes Unidos e Áustria. “Vivo um momento
especial na carreira. Totalmente recuperado da
minha lesão e bastante
confiante pelos últimos
resultados que tive. Falta
um ano para finalizar o
ranking olímpico e espero ser o melhor brasileiro
colocado na categoria até

67 quilos e também estar
entre os quatro melhores
do mundo para garantir
minha vaga nos Jogos.
Agora é tudo ou nada. Não
tenho mais espaço para
erros e como me aproximei dos primeiros colocados não quero mais me
distanciar da disputa”,
finalizou.

SENADOR CANEDO

Parceria promove campanha contínua de segurança para alunos
Para manter a qualidade da educação, a
segurança das escolas é
parte integrante desse
processo. Em Senador
Canedo, o Batalhão Escolar, da Polícia Militar, em
parceria com Secretaria
Municipal de Segurança
Pública, junto a Guarda
Municipal, realiza diversos trabalhos para assegurar as escolas e alunos,
diminuindo o índice de
violência. Há 1 ano, estão
sendo realizadas ações no
município, para orientar,
proteger, e dar suporte
aos alunos. São palestras
sobre bullying, cidadania
e segurança, além da vigia
externa. “Estamos sempre
à disposição para escla-

grupo, além das visitas aos
locais. Com essa parceria
estamos conseguindo bons
resultados”, esclarece.

recer dúvidas dos alunos,
usamos a educação para
prevenir possíveis problemas, e ensinar um pouco mais aos alunos sobre
respeito”, afirma sargento
Marcelo Cruz, um dos responsáveis pelo Batalhão
Escolar.
A Guarda Municipal age em conjunto com
o Batalhão com a mesma

proposta, de proteger os
alunos e evitar a agressividade infanto-juvenil. O
comandante interino da
guarda, Francisco das Chagas, explica que esse trabalho é realizado em todas as
unidades escolares de Senador Canedo. “São 7 viaturas que fazem as rondas. Os
guardas também realizam
palestras e dinâmicas em

Proximidade com os alunos
O Batalhão também
organiza diversos eventos como jogos e distribuição de brinquedos. O
sargento da PM, Marcelo
Cruz explica que todas
as ações são pensadas
primeiro no bem-estar
das crianças, buscando a
melhor forma de fazê-los
entender sobre assuntos
sérios como o bullying.
“Devemos
conquistar
a confiança dos alunos
para que eles se sintam
seguros conosco, por isso
não entramos somente na

sala de aula e realizamos
as palestras. Tentamos
variar as formas de abordagem para que além de
não ficarem entediados
com os assuntos, possam
socializar e entender que
a polícia deve ser amiga e
não temida”, declara.
Além do trabalho
nas escolas, o Batalhão e a
Guarda fazem ações educacionais com crianças e
adolescentes do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da
Secretaria Municipal de
Assistência Social. Com
eles os mesmos temas são
abordados, aumentando
ainda mais a garantia de
jovens seguros e longe da
criminalidade.
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Inaugurada 16ª Delegacia
Regional de Trindade
O prefeito Jânio Darrot
e o delegado titular,
André Fernandes,
inauguram, a 16ª
Delegacia Regional de
Trindade, localizada
na Rua Pedro Cândido,
Setor Cristina II
Expansão, região
Central

A

nova sede conta
com amplo espaço
que visa atender
moradores de 21 municípios. O evento contou com
as presenças da primeira-dama, Dairdes Darrot, e

do vice-prefeito Cabriny.
“Com mais esta
grande estrutura, Trindade reforça o compromisso com parcerias voltadas
para ações no setor de
segurança pública que,

cada vez mais, combatam
a criminalidade e garantam tranquilidade para
nossas famílias e de toda
região metropolitana”,
disse Jânio.
O secretário de Se-

gurança Pública do Estado, Rodney Miranda e o
delegado-geral da Polícia
Civil de Goiás (PC-GO),
Odair José Soares enviaram representantes à solenidade. Participaram

do ato deputados federais
e estaduais, dirigentes de
instituições do Poder Judiciários e das polícias Civil e Militar, vereadores,
secretários municipais e
moradores.

Em entrevista ao Jornal O Hoje, o vereador
Jeann Carlos enfatiza a proposta de modernidade
e transparência na Casa de Leis
O presidente da Câmara
Municipal de Trindade, vereador
Jeann Carlos (PRTB), afirmou, em
entrevista ao Jornal O Hoje, que
busca acertar na gestão do Poder
Legislativo antes de pensar em
outros projetos, com o objetivo
de aproveitar as mídias digitais e
da internet para promover uma
gestão moderna e transparente.
“A proposta é retirar a Câmara do
analógico e passar para o digital”,
destacou.
Ele ainda anunciou, que em
breve, será lançado um aplicativo
para interagir com a população,
dando mais autonomia e transparência nas ações dos vereadores.
“Dessa forma a população poderá
acessar o aplicativo e comunicar
com os vereadores”, diz.
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Em Milão

leonardoarrudaa
/leonardoarruda

Por Leonardo Arruda

Balanço Geral Manhã estreiou na
Record TV Goiás

A Record TV Goiás começou o mês de abril com
novidades no ar: E estreou o Balanço Geral Manhã.
Apresentado por Marcelo Vidal e Mariana Martins,
a atração abriu a programação local das manhãs da
emissora. O jornalístico irá ao ar de segunda a sexta
das 6h30 às 7h30, promete levar ao telespectador informação em tempo real com foco nos primeiros acontecimentos do dia como situação do trânsito, previsão
do tempo, contará também com matérias comunitárias, defesa do consumidor e tudo o que impacta no
dia a dia da população.

43 anos do instituto de
olhos de Goiânia

O Instituto de Olhos de Goiânia, hospital-clínica pioneiro na oftalmologia goiana, completa 43 anos
em 2019 como referência nacional na formação de
profissionais especialistas há 25 anos. Os Médicos e
Diretores do Instituto de Olhos de Goiânia, Dr.a Ângela de Sant’Anna Moraes, Dr. Paulo Ovídius Stival Veneziano e Dr.Ruberpaulo de Mendonça Ribeiro receberam convidados para a comemoração que aconteceu
no sábado, dia 16 de março, com um almoço no Castro´s Park Hotel. Houve a cerimônia de entrega de certificados do Curso de Residência Oftalmológica para
os novos especialistas do país. O Instituto de Olhos de
Goiânia realiza cerca de 80 mil atendimentos anuais e
já formou mais de 66 médicos especialistas

(62) 98438-2554

Nostalgia
nos 3.0
Especialista em
saúde estética (biomédico), Dieick de Sá
completou três décadas de vida bem vivida e “recheada” de
boas histórias. Para
celebrar a chegada
da nova idade, Dieick
fez uma comemoração no dia 14 de abril,
um dia após a data
real do aniversário,
no rooftop do edifício
Walk Bueno, em Goiânia. A organização da
festa ficou por conta
do produtor de eventos Romulo Diogo. O
evento teve decoração vintage, levando
os convidados à nostalgia dos anos 80,
90 e início dos anos
2000. A animação da
festa foi por conta da
cantora Carina Duarte
e dos DJs Jomas e Ademar Junior.

As franqueadas da CASACOR Goiás Eliane Martins
e Sheila de Podestá estiveram em Milão, na Itália, onde
participam da 58ª edição do Salão Internacional do Móvel de Milão (Isaloni)/Feira de Design de Milão. O evento
é referência mundial no setor de casa e mobiliário. A CASACOR Goiás este ano é em frente ao Parque Vaca Brava,
com projetos arquitetônicos, paisagísticos e de decoração de 55 profissionais dispostos em 40 ambientes.

Gabriel Mendes

O cantor sertanejo Gabriel Mendes entrega mais
um trabalho de sucesso. Imagina O Grau Que Eu Tô. A
faixa inédita, que foi lançada em março e tem um início
inovador e desenvolve com a batida perfeita para dançar. Gravada para o DVD do cantor, “Sunset do Gabriel
Mendes”, a música promete tomar conta das festas e
grudar na cabeça. Disponível em todas as plataformas,
o vídeo produzido pela Showmusic foi gravado no Haras
Arya Country com um estilo mais tropical. Nascido em
Goiânia e criado em Israelândia, o jovem cantor apaixonou pela música logo cedo, quando seu avô costumava
tocar violão e o colocar para cantar as clássicas de Gino e
Geno, Chitãozinho e Xororó e Trio Parada Dura.

Atleta goiano no Sul Americano
de Karatê
Desde os 3 anos, Caio Junqueira treina karatê com
o sensei Mário Kanashiro, na Dojo Kanashiro, e também
tem se preparado com Alex Chadud, responsável por treinar vários Campeões do UFC. Patrocinado pela rede Fast
Açaí desde 2013, a meta do karateca é ser convocado para
o Campeonato Mundial JKA no Japão em 2020. Apesar da
pouca idade, Caio, único representante do estado a integrar a delegação
brasileira que viajará para a Bolívia
levando dois atletas em cada categoria, já coleciona uma série
de títulos: foi campeão
Pan
Americano,
Bicampeão
Sul
Americano, Campeão Brasileiro,
Goiano e do Centro Oeste por repetidas vezes. O
karateca também conquistou o expressivo 4º lugar no Campeonato Mundial da
Modalidade, em 2017.
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Informações,
lançamentos,
moda, beleza,
turismo,
variedades e
qualidade
em um
só lugar

www.vivergoias.com.br

(62) 3247-3647
/Revistavivergoias
@revistavivergoias
vivergoias@gmail.com

Brenno

Leonardo Arruda
62 9 9438-2554

Alves

62 9 8472-9798

Circulação: Goiânia e Região
Metropolitana,Região Sudoeste de Goiânia
e mais 10 cidades do interior Goiano.

10 anos de informação
Agora, mais moderno
em novo formato

Direção:
Brenno Alves &
Leonardo Arruda

Anúncios a partir de

R$

50,00
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