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produção de hortas comunitárias
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trabalho parlamentar é lançado
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n Com o ano letivo iniciado, das 40 co-
ordenadorias regionais da Secretaria 
de Educação apenas uma, a de Cata-
lão, foi preenchida. O restante segue 
sem comando, trazendo transtornos 
para o funcionamento das escolas.

n O governador Ronaldo Caiado 
arriscou parte do enorme capital 
adquirido nas urnas ao assinar o 
decreto que permite a nomeação 
de políticos, até então proibida, 
para conselhos e cargos de direção 
nas estatais goianas. 

n O deputado federal Major Vitor 
Hugo, líder do governo Bolsonaro na 
Câmara, não deu certo na função e 
já é repudiado até pelos seus colegas 
de bancada do PSL. Pesou a sua total 
inexperiência parlamentar.

n A questão dos radares móveis, cuja 
desativação foi ordenada pelo novo 
governo, mas não obedecida pelas 
empresas terceirizadas, já está re-
solvida: não há mais nenhum desses 
equipamentos nas rodovias goianas. 

n Eduardo Macedo, presidente esta-
dual do PMN, teve o nome recusado 
pelo conselho de administração da Sa-
neago para ocupar a vice-presidência.  
O cargo agora deve ir para um técnico 
de fora do Estado.

n As escolas estaduais têm pelo 
menos 50 salas de aulas funcio-
nando em contêineres semelhan-
tes aos que pegaram fogo no CT 
Flamengo, no Rio. Em alguns ca-
sos, houve desgastes e a necessi-
dade manutenção é urgente.

n O Palácio das Esmeraldas prepara 
uma revisão dos supersalários pa-
gos a funcionários estaduais privile-
giados, rompendo, inclusive, o teto 
constitucional. Mais de 300 recebem 
acima de R$ 50 mil por mês. 

n A nova secretária de Comunicação 
do governo do estado, a antropóloga 
Valéria Torres, está se reunindo dia-
riamente com jornalistas escolhidos a 
dedo para se informar do panorama 
atual da imprensa em Goiás. 

n O governador Ronaldo Caiado, de-
pois do golpe que levou com a eleição 
de Lissauer Vieira para a presidência 
da Assembleia, ainda continua com a 
tendência de não abrir espaço a indica-
ções políticas para a sua gestão.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Caso a reforma da previdência passe pelo Congresso, a maioria dos economistas prevê um cres-
cimento anual imediato de 6% para o Produto Interno Bruto brasileiro. Agora, leitora e leitor, 
imaginem o reflexo dessa espetacular taxa de expansão em Goiás, Estado que, em condições 
normais, costumar se desenvolver mais do que a média nacional. A disparada, naturalmente, será 
capitalizada pelo governador Ronaldo Caiado, que, assim, terá condições de botar no chinelo os 
índices do PIB estadual nos governos do Tempo Novo e projetar a sua gestão como a mais produ-
tiva de todas as épocas. Caiado jogará por terra o tradicional argumento do ex-governador Mar-
coni Perillo, de que as suas gestões elevaram o PIB goiano de R$ 17 para 220 bilhões, mostrando 
que esse avanço, na verdade, foi modesto. Mas tudo vai depender da reforma da previdência.
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DoS 6 DiREtoRES Da aSSEMBlEia JÁ NoMEaDoS, 5 SÃo EX-MaRcoNi
Dos seis diretores da Assembleia Legislativa nomeados até agora pelo presidente Lissauer Vieira, cinco desfrutaram de cargos nos governos 
de Marconi Perillo: Wesley Borges, diretor-geral, foi superintendente da Casa Civil; Marcos Ferreira, diretor administrativo, ocupou vários car-
gos e foi até coordenador do Vapt Vupt  Hyullei Machado, diretor financeiro, esteve na superintendência financeira da Agehab; Andé Ariza, di-
retor de planejamento, foi superintendente executivo da Secretaria de Cidadania; e Danin Jr. foi diretor do Grupo Executivo de Comunicação. 
Como exceção que confirma a regra, o ex-deputado Luiz César Bueno, do PT, foi nomeado para a diretoria parlamentar. E mais: Lissauer Vieira 
está sendo sob forte pressão para incluir na lista a ex-deputada Eliane Pinheiro, do PSDB. O ex-governador Marconi Perillo e o ex-presidente 
da Agetop Jayme Rincón estão passando os dias pendurados no telefone, tentando resolver a situação de Eliane. 

FaRRa DaS coNSUltoRiaS aiNDa EStÁ poR ESclaREcER
O governador Ronaldo Caiado ainda não teve a atenção despertada pelo que pode ser chamado de “farra das consultorias”: no governo passado, 
sem licitação, foram contratadas empresas e mais empresas de presença nacional para opinar e ajudar a formatar programas e projetos que, em 
muitos casos, nunca saíram do papel. A peso de ouro, essas consultorias sequestraram o papel de planejador-mor do Estado e, sem conhecer a fundo 
a realidade goiana, passaram a determinar o direcionamento de grandes volumes de recursos e esforços administrativos. Isso precisa ser apurado 
a fundo. E atenção para esse ponto: recorrer a essas empresas não deveria ser um caminho escolhido por Caiado, que, ao que parece, também de-
monstra gosto por sábios e especialistas vindo de fora para dizer o que os goianos devem fazer.

pRÓXiMo paSSo Da iNDEpENDÊNcia Da aSSEMBlEia É o DUoDÉciMo
Vem aí mais uma dor de cabeça para o governador Ronaldo Caiado como decorrência da derrota que sofreu na eleição 
para a presidência da Assembleia: o novo comandante do Legislativo, Lissauer Vieira, vai exigir o repasse mensal do duo-
décimo constitucionalmente previsto, que é de 3% da receita tributária líquida do Estado. Por baixo, isso significa que 
anualmente a Secretaria da Fazenda teria que obrigatoriamente enviar aos deputados estaduais em torno de R$ 500 
a 600 milhões, que eles gastariam conforme bem entendessem. Atualmente, o Poder é agraciado mensalmente 
com uma “mesada”, muito menor, suficiente apenas para os seus gastos de rotina. Qualquer coisa a mais deve ser 
“implorada” à Secretaria da Fazenda. Lissauer Vieira quer o dinheiro do duodécimo para investir na nova sede da 
Assembleia, um palácio de quatro andares com a obra já iniciada no Park Lozandes, próximo ao Paço Municipal. 

FolHa DE DEZEMBRo aBaloU a iMaGEM Do NoVo GoVERNo
Se não fosse o erro estratégico de deixar para trás grande parte da folha de dezembro, o governador Ronaldo Caiado estaria navegando em um mar 
de rosas – mesmo com a sua insistência em cantar em prosa e verso a suposta calamidade financeira do Estado, que não é tão catastrófica assim. 
Pelo pedido de perdão que Caiado fez, neste início de semana, aos servidores que levaram pança nos salários, fica a impressão de que ele está con-
doído da situação que criou e da dureza com que tratou a questão – não admitindo em hipótese alguma quitar os atrasados a não ser com um longo 
parcelamento que até hoje não sabe como será e quando se iniciará. Quem acompanha o noticiário ou mesmo as redes sociais pode observar que, 
fora essa pendenga inútil e desnecessária, não há mácula alguma para desabonar o o start novo governo. Difícil de entender.

GRaÇaS aoS iNcENtiVoS FiScaiS, paGaR icMS É coiSa DE poBRE
Ainda vai chegar a hora em que o governador Ronaldo Caiado e sua equipe terão que se defrontar com verdadeira causa da calamidade fi-
nanceira do Estado: a irresponsável e exagerada política de incentivos fiscais, que drena a arrecadação e livra as maiores empresas instaladas 
em Goiás de recolher ICMS e ainda faz com que lucrem com essas isenções vendendo seus créditos. Isso leva a uma renúncia escandalosa de 
receita, que esvazia o caixa e, sim, faz pensar que pagar ICMS virou coisa de pobre, ou seja, uma cruz que as pequenas e médias empresas 
goianas são obrigadas a carregar (vejam o caso do indecente Difal, que é cobrado delas afrontando a legislação), enquanto as de grande porte 
se fartam com vantagens inconcebíveis em relação aos demais Estados da Federação e até diante de um mínimo de bom senso. Há quem 
diga que, nos mandatos de Marconi Perillo, cerca de R$ 250 bilhões em impostos tenham sido retidos – legalmente, diga-se de passagem, já 
que os benefícios foram regularmente concedidos – nos cofres das 600 empresas privilegiadas pelas regalias fazendárias.

coM caiaDo, cRESciMENto Do 
piB poDE SER o MaioR Da HiStÓRia
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Desastre em BrumaDinho 

Governo avalia acesso de vítima de 
Brumadinho ao Minha Casa Minha Vida

o ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse 

na última terça-feira (12) 
que o governo estuda uma 
forma de atingidos pela 
tragédia em Brumadinho 
(MG) acessarem o progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
para reconstrução de suas 
casas. Onxy citou uma pre-
visão no regulamento do 
programa para a participa-
ção de pessoas vítimas de 
episódios de emergência 
ou calamidade. Desta for-
ma, segundo o ministro, 
as famílias não teriam de 
usar o dinheiro do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para arcar 
com os prejuízos, que de-
vem ser cobrados da mi-
neradora Vale.

“Estamos tentando 
resolver isso através do 
Minha Casa Minha Vida 
calamidade, que dá a 
mesma condição de re-
solver sem ter que mexer 
no fundo de garantia. E 
depois a AGU vai cobrar 
da Vale, que é quem tem 

que pagar a conta”, afir-
mou, após almoço com o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli.

Para o ministro, não é 
justo alguém usar o di-
nheiro acumulado com “o 
suor do seu esforço” para 
se recuperar de um dano 
causado por um terceiro, 
no caso a empresa. “É jus-
to que as pessoas tenham 
que acessar esse dinhei-
ro [do FGTS] para corri-
gir algo que foi feito por 
uma empresa? Achamos 
que não é justo. Estamos 
trabalhando para corrigir 
o decreto anterior”.

A Caixa Econômica 
Federal anunciou a libe-
ração de saques do FGTS 
para trabalhadores que 
tiveram suas casas afeta-
das. A Advocacia-Geral da 
União (AGU) confirmou 
que o governo manterá a 
liberação do FGTS.

Atualmente, a Lei 
8.036/1990, que trata 
do FGTS, permite que os 
beneficiários movimen-

tem suas contas em caso 
de “necessidade pessoal, 
cuja urgência e gravidade 
decorra de desastre natu-
ral”. Desde o rompimento 
da barragem da Samarco, 
em Mariana, Minas Ge-
rais, em 2015, esse tipo 
de acidente passou a ser 
equiparado a desastre 
natural para que as víti-
mas pudessem movimen-
tar esses recursos.

União dos Poderes
Onxy Lorenzoni al-

moçou com Toffoli, com 
a participação, por tele-
fone, do presidente Jair 
Bolsonaro. Segundo o 
ministro e o magistrado, 
o encontro foi em prol 
da “pacificação do Bra-
sil”. “Já vivemos muitos 
momentos de conflitos, 
é momento de pacifica-
ção do Brasil. Estamos 

construindo uma grande 
aliança pelo Brasil. Todos 
nós, cada um na sua com-
petência, estamos pre-
ocupados em construir 
canais para fazer o Brasil 
crescer”, disse Onyx.

Toffoli destacou a ne-
cessidade de harmonia 
entre Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, mas 
afirmou que não signi-
fica uma aprovação au-

tomática de um poder 
a respeito das ações do 
outro. “Evidentemente 
que isso não significa que 
tudo que for aprovado o 
Supremo vai chancelar. É 
um diálogo pelo respeito 
entre os poderes dentro 
daquilo que a Constitui-
ção prevê. O importante 
é que haja esse diálogo 
para que saia o melhor 
produto possível”.

Para Onyx, prejuízos dos atingidos 
devem ser cobrados da Vale

noviDaDe

Aplicativo de acompanhamento 
do trabalho parlamentar é lançado
Para marcar o lançamen-
to do aplicativo Poder do 
Voto, um binóculo gigante 
apontado para o Congres-
so Nacional foi instalado 
nesta terça-feira (12) em 
frente ao Parlamento, na 
Esplanada dos Ministérios. 
O aplicativo pode ser bai-
xado gratuitamente nas 
plataformas Android e IOs.

Por meio do aplicativo, o 
cidadão poderá acompanhar 
as discussões no Congresso 
dos projetos de lei em pau-
ta e conhecer a opinião de 
diferentes entidades sobre 
determinada matéria. O ci-
dadão pode seguir, no apli-
cativo, até três senadores e 
um deputado, e saber como 
votaram. O usuário também 
poderá comentar se é a favor 

ou contra uma lei.
Segundo Mario Mello, 

fundador do Poder do Voto, 
instituição sem fins lucrati-
vos criada em 2017, ao se ca-
dastrar no aplicativo, o usu-
ário recebe alertas de leis 
relevantes antes de a maté-
ria ser votada em plenário. 
“Você coloca a sua opinião 
e o parlamentar receberá 
um relatório de quantos são 
contra ou a favor”, explicou.

Mario Mello disse que as 
opiniões dos usuários são 
enviadas para os e-mails 
dos parlamentares. “O apli-
cativo tenta resolver três 
problemas: amnésia polí-
tica, acompanhamento do 
parlamentar e responder 
à pergunta: ele representa 
ou não me representa?”.

O objetivo, disse Mario 
Mello, é fortalecer a cida-
dania. “É um instrumento 
de participação e cobran-
ça, e o binóculo representa 
esse marco: transparência 
e aproximação com a ativi-
dade parlamentar”.

O taxista Bastião Car-
los de Oliveira, de 53 anos, 
disse que vota desde os 18 
anos e acompanha os par-
lamentares em quem vo-
tou. “Eu acompanho a polí-
tica. Tem que ser, quem não 
gosta da política sofre nas 
mãos dos políticos. Se eles 
desvirtuam daquilo que 
prometeram, eu caio fora. 
Não voto mais nele”, disse.

A instalação com o bi-
nóculo poderá ser vista 
até sábado (16).
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Tapa-buraco 

Trecho Goiânia-Senador Canedo começa a ser recuperado
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curso 

Prefeitura de Goiânia oferece curso 
sobre produção de hortas comunitárias

a horta implantada 
pela Prefeitura de 
Goiânia no Paço 

Municipal será a sala 
de aula dos cidadãos 

que desejam produzir 
hortaliças em espaços 
comunitários. O curso 
oferecido pela Secreta-
ria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tec-
nologia (Sedetec), em 
parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), será 
realizado entre os dias 
18 e 20 deste mês e está 

com inscrições abertas.
As matrículas devem 

ser feitas na Diretoria de 
Abastecimento e Agricul-
tura Familiar. Para isso, 
os interessados devem 
entrar em contato pelo 
telefone  (62) 3524-5736 
e apresentar documento 
de identificação e com-
provante de endereço. 
As inscrições seguem até 
está quarta-feira (13). 

De acordo com Mano-
el Batista Vaz, gerente 
de Assistência Técnica 
e Extensão Rural da Se-
detec, o curso tem como 
objetivo formar multi-
plicadores de hortas co-
munitárias. ‘A formação 
oferecida pela Prefeitura 
de Goiânia permite que 
os cidadãos se tornem 
orientadores sobre a im-
plantação e manutenção 

de hortas. Além disso, os 
alunos recebem infor-
mações técnicas e orien-
tações a respeito da pro-
dução diversificada de 
alimentos em espaços 
urbanos’, explica. 

O curso, que está em 
sua quarta edição, será 
realizado das 08 às 17 
horas e os participan-
tes receberão material 
didático e alimentação. 

Ao final do processo de 
formação, os alunos rece-
berão um certificado de 
conclusão, que será dis-
ponibilizado no site do 
Senar. A idealização do 
projeto, que incentiva a 
cooperação social e con-
tribui em vários setores, 
como o da alimentação, 
da saúde e do urbanismo, 
partiu da primeira dama 
da Capital, Dona Íris. 

Aulas serão 
realizadas entre 
os dias 18 e 20 
deste mês

Trabalhadores da Prefei-
tura de Goiânia, a partir 
de parceria com a Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra) com 
assinatura do Termo de Co-
operação, iniciaram repa-
ros em trecho considerado 
crítico da GO-403, sentido 
Goiânia-Senador Canedo.

Moradores da região que 
faziam a rota até a capital 
goiana já encontravam o 
trecho interditado. O des-
vio no local permanece 
enquanto a recuperação 
ocorre por meio da Opera-
ção Tapa-Buraco. A previsão 
de finalização dos reparos 
é para ainda nesta semana.
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  “Big Little Lies”, série da HBO e 
baseada em livro de mesmo nome de 
Liane Moriarty, era pra ser uma 
minissérie de uma temporada só. Acabou 
ganhando uma segunda, mas ao que 
tudo indica ficará por isso mesmo. David 
E. Kelley, criador do programa, afirmou 
que não há planos para uma terceira 
temporada.

  BLACKPINK é um sucesso estrondoso 
e já era hora de aparecer nas telinas 
norte-americanas. O grupo feminino 
sul-coreano foram, ao programa “The 
Late Show with Stephen Colbert”.

  Vai rolar uma sequência de Um 
Príncipe em Nova York, longa estrelado 
por Eddie Murphy, a Variety revelou que 

a produção ainda deve demorar um 
pouco para chegar aos cinemas. De 
acordo com a publicação, o filme estreia 
somente no dia 07 de agosto de 2020.

  Os Estúdios Disney resolveram liberar 
mais um teaser de Capitã Marvel. De 
longe um dos lançamentos mais 
aguardados para 2019.

coNsTElaÇÃo
A médica paulistana Carla Queiroz 

vem a Goiânia nesta quarta-feira, 13 
de fevereiro, para uma palestra sobre 

consciência sistêmica e apresentará os 
benefícios dessa ferramenta, que tem 

como base científica a constelação 
familiar, pessoal e profissional, na 

harmonização de conflitos. O método 
terapêutico, que surgiu na década 

de 1970, tem ganhado destaque 
não apenas nos consultórios de 

profissionais de comportamento, mas 
também tem apresentado resultados 

em tratamentos de saúde.

NoVo sHoWRooM
A empresária Silvia Heringer está 

inaugurando o novo showroom de sua 
loja na próxima quinta-feira (14/02). 

Com uma leitura mais contemporânea, 
a empresária conta com as parcerias 

da arquiteta Cláudia Zuppani, que 
assina a vitrine I, curadoria e vitrine do 
bebê por Studio Karla Oliveira, jardim 

de inverno projetado pela designer de 
interiores e paisagista Vanessa Vinhal 

e área gourmet pela designer de 
interiores Rose Campos Vaz.

BailiNHo
Uma nova exposição chega ao 

Lowbrow Lab Arte & Boteco, 
nesta quarta-feira (13). Inspirada 
no Carnaval, a mostra “Bailinho” 

apresentará cerca de 15 obras, entre 
fotografias, desenhos, dobraduras 
e impressões, desenvolvidos pelo 

projeto Babakisses. O público 
poderá conferir a nova atração 

mediante doação de dois litros de 
desinfetante ou água sanitária, que 

serão encaminhados para a protetora 
independente de animais Christiane 

Freitas.

iPaNEMa
Mantendo sua essência feminina, 
solar e criativa a Ipanema reuniu 
seis marcas inspiradoras da cena 

carioca para lançar a nova coleção 
cápsula: SER Movimento. As 

histórias e vivências das marcas 
Thaissa Becho, Langai, Cosmo Swim, 

Verkko, Afrobeach e Croma, foram 
as inspirações para a co-criação da 

nova coleção, em parceria com Olivia 
Merquior, do Centro-br, e a Noix. 
No total serão seis modelos com 

estampas exclusivas.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Prêmio - A 4a edição do Prêmio Mulheres Empreendedoras já tem data e local para acontecer. Marcado para o dia 26 de março, 
o evento acontecerá no Spazio Sansaloni. Idealizado por Brenno Alves e Leonardo Arruda, Diretores da Revista Viver Goiás. 

Aniversário - Rosângela Pontes, Marilia Oliveira, Malu 
Padovani, Suely Moreira, estavam na comemoração surpresa 
no niver da Marília na residência do colunista Delson  Carlos. 

2 3

4

Secretário - O novo secretário de Comunicação da 
Prefeitura de Senador Canedo é Thiago Moura. 
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Festa Mint - Absolut promove evento exclusivo em Goiânia. 
A festa Mint terá sua edição de lançamento nesta quinta-feira 
(14) e traz um novo conceito para a Diablo Pub.
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mulheres
A 4a edição do Prêmio Mulheres 
Empreendedoras já tem data e local 
para acontecer. Marcado para o dia 
26 de março, o evento será realiza-
do no Spazio Sansaloni. Idealizado 
por Brenno Alves e Leonardo Arru-
da, Diretores da Revista Viver Goiás, 
o evento deste ano terá como uma 
das homenageadas a mãe do cantor 
Leonardo, Dona Carmem Divina da 
Silva, responsável pela Casa de Apoio 
São Luiz, localizada em Aparecida de 
Goiânia e que oferece, gratuitamen-
te, estadia, alimentação e transporte 
para pessoas com câncer se tratarem 
na Região Metropolitana de Goiânia.

Praticidade
Clientes do Bretas contam agora 
com o WhatsApp para conhecer em 
primeira mão as ofertas da rede de 
supermercados. Por meio do What-
sApp, o cliente recebe diariamente 

no celular as principais ofertas. Para 
utilizar o serviço, basta gravar na 
agenda do aparelho o número (62) 
99241-4090 e enviar a mensagem 
“Quero receber ofertas” para o nú-
mero. Em seguida, o cliente recebe 
uma confirmação do cadastro e a 
partir daí, as principais ofertas são en-
viadas diariamente. Serão atendidas 
as cidades de Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia e Senador Canedo.

Bem
A Fast Açaí  fará a entrega  da  doa-
ção  de  R$ 10 mil,  arrecadada  du-
rante a  Campanha Natal Solidá-
rio  2018,  para a  Associação de 
Combate ao Câncer  de Goiás  – Hos-
pital Araújo Jorge.  Os clientes que 
fizeram a doação receberam como 
agradecimento um gibi, desenvolvido 
especialmente para a campanha, que 
conta a  história da índia Iaçã, muito 
conhecida na região Norte do Brasil.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Gado

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

reForma da PreVidÊncia

Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro

o texto-base da re-
forma da Previdên-
cia foi concluído 

pela equipe de governo 
e agora aguarda a análise 
do presidente Jair Bolso-
naro, ainda internado no 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo. Segundo 
o secretário especial da 
Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, que es-
teve na última terça-fei-
ra(12) reunido com o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, em Brasília, o 
presidente dará a pala-
vra final sobre o projeto 
que será enviado à Câ-
mara dos Deputados.

“Evidente que existem 
pontos que serão levados 
à presença do presidente 
para que ele possa tomar 
sua posição, possa definir 
de que forma isso possa 
chegar à Câmara Federal”, 

disse Marinho.
O secretário informou 

que o texto foi construí-
do por diversas áreas do 
governo, além da contri-
buição de economistas e 
avaliação do projeto en-
viado pelo ex-presidente 
Michel Temer ao Con-
gresso. Ele não antecipou 
nenhuma regra.

Marinho disse que o 
texto final é “bem di-
ferente” da minuta do 
projeto que vazou para 
a imprensa na semana 
passada. Nessa minuta, o 
governo proporia idade 
mínima única de 65 anos 
para homens e mulheres 
se aposentarem no Brasil. 
Além disso, a minuta de 
projeto ainda previa um 
mínimo de 20 anos de 
contribuição para o tra-
balhador receber 60% da 
aposentadoria chegando, 

de forma escalonada, até 
o limite de 40 anos, para 
o recebimento de 100%. 

Perguntado sobre quan-
do o projeto será apresen-
tado à sociedade, Marinho 
respondeu que isso vai 
ocorrer o mais rapida-
mente possível. “Vamos 
aguardar que o presidente 
convalesça, que ele este-
ja em plena condição de 

exercício do seu mandato, 
que eu espero que seja 
amanhã ou quinta-feira, e, 
apresentado [o texto] ao 
presidente, ele vai definir 
o prazo”, disse o secretário.

Militares
Sobre a inclusão de 

militares na reforma, 
mais cedo o senador Ma-
jor Olímpio, líder do PSL, 

disse, ao deixar o Minis-
tério da Economia, que os 
próprios militares apre-
sentaram uma proposta 
para a Previdência. 

“Os próprios coman-
dantes militares, o mi-
nistro da Defesa [general 
Fernando Azevedo] têm 
se debruçado sobre isso. 
Os militares que estão 
fazendo propostas. Tudo 

vai cair aqui dentro da 
área técnica, da área eco-
nômica. Os militares, que 
são sempre solução para 
o nosso país, não são 
problema, também estão 
fazendo suas propostas. 
Vamos ver a viabilidade 
dessas propostas”, disse. 

O senador também es-
teve reunido com Guedes, 
no ministério. 

Secretário Rogério Marinho diz que 
presidente dará palavra final
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A Alta, empresa de melhoramento genético de bovinos, participa de mais 
uma edição da Expoinel Minas que acontece entre os dias 11 a 23 de feve-
reiro, no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba (MG). Uma das 
apostas para esse ano é a progênie do reprodutor Kayak TE Mafra. O touro 
é filho do consagrado Basco de Naviraí, atual líder do ranking da ACNB e sua 
mãe Liaka é considerada uma das principais doadoras da raça Nelore, sendo 
seus filhos grandes destaques nas pistas de prova em todo o país. .
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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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(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$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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Copa do Brasil 

Kevin e Yago devem ser as 
principais novidades do Goiás

o lateral-direito Kevin 
e o zagueiro Yago de-
vem ser as principais 

novidades do Goiás na es-
treia esmeraldina na Copa 
do Brasil, nesta quarta-
-feira, contra o Sergipe, em 
Aracaju. O técnico Maurício 
Barbieri conta com pratica-
mente força máxima.

A principal baixa é o 
zagueiro David Duarte. Ex-
pulso na última rodada da 
Série B do ano passado, ele 
precisa cumprir suspensão 
na primeira partida do Goi-
ás em competição nacio-
nal nesta temporada.

Sem David Duarte, Yago 
é o favorito para atuar ao 
lado de Rafael Vaz – outra 
opção é Fábio Sanches.

Na lateral-direita, a 
volta de Kevin resolve um 
problema para o time. Ele 
não entra em campo des-
de a terceira rodada do 
Campeonato Goiano, mas 
está recuperado de um 
edema muscular na coxa 
direita. Caíque Sá, o outro 
jogador da posição, está 
machucado.

Sergipe e Goiás se en-
frentam nesta quarta, às 
20h30 (de Brasília), no 
estádio Batistão, em Ara-
caju. A provável formação 
esmeraldina tem Sidão; 
Kevin, Yago, Rafael Vaz e 
Jefferson (Marcelo Hemes); 
Geovane, Léo Sena, Marlo-
ne e Renatinho; Michael e 
Júnior Brandão. 

A principal baixa é o zagueiro 
David Duarte, expulso na última 
rodada da série B do ano passado
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