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Desentendimentos entre poderes 
dificultam pleito goiano
Os dias passam rapidamente. Já estamos fechando o 
terceiro mês de 2019 e até pelo seu estilo e tempe-
ramento, certamente o governador Ronaldo Caiado 
deve estar se perguntando por que ainda não saiu 
nenhum socorro federal para as contas do Estado, que 
ele encontradas em situação desfavorável, mesmo  
ele tendo gasto boa parte do tempo nesse período 
com viagens e reuniões em Brasília. São vários os fa-
tores, naturalmente. Mas nenhum por indisposição ou 
porque deixou de participar de uma reunião seja com 
um ministro na esplanada, no Planalto ou no Con-
gresso, com deputados e senadores. Brasília é assim, 
quando já tem formulada a solução para o problema, 
já é longo o caminho burocrático a percorrer, quando 
ainda não se tem bem definida a solução, como tem 
sido o caso dos Estados em à espera de socorro, aí a 
situação fica ainda mais demorada. E para piorar, os 
desentendimentos havidos entre os presidentes da 
República e o da Câmara, nas últimas semanas, têm 
ampliado ainda mais as dificuldades para o anda-
mento da reforma e consequentemente, para a solu-
ção de outras pendências, como a de Goiás. Estamos 
precisando da ajuda dos céus pra fazer baixar a tem-
peratura em Brasília, e dar uma melhorada para todo 
mundo, inclusive para os goianos.

cRpG ElEGE hojE os 
mElhoREs dE 2018
O Clube de Repórteres Políticos promove nessa 
quinta-feira a eleição dos melhores do ano de 2018, 
na política estadual. Os filiados da entidade, jorna-
listas/repórteres e radialistas, vão eleger o “Con-
gressista do ano” [deputado federal ou senador]; 
o melhor deputado estadual, o melhor vereador e 
o “Político do ano”, primeiro título instituído pelo 
clube logo após criação da entidade, há cerca de 40 
anos. A eleição será realizada no saguão da Assem-
bleia Legislativa, no horário das 10:00 às 17:00.

URna itinERantE
De acordo com a expectativa do presidente do 
clube, jornalista Ulisses Aesse, haverá uma boa 
participação dos filiados na eleição, tendo em 
vista ser esse um dos eventos mais importantes 
da entidade, que sempre motivou a participação 
dos filiados nos anos anteriores. Haverá urna 
fixa no saguão do Palácio Alfredo Nasser e urna 
itinerante, nas redações das principais empre-
sas de comunicação. 

alERta dE GUEdEs
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou 
a classe política de “cabelos em pé” ao alertar 
ontem no Senado, para a possibilidade de dei-
xar o governo, se concluir que a sua proposta 
de reforma da previdência não encontrar apoio 
do próprio governo na Casa. Disse que não tem 
apego ao cargo e completou lembrando que 
“existe vida fora” de Brasília.

QUE coisa hEin!
Essa distribuição de recursos do Pronatec por 
parte do reitor da UEG, com parentes e pesso-
as próximas, na instituição, todas percebendo 
bons salários? E no primeiro momento, ainda 
demonstrou estar em dúvida se deveria ou não 
se afastar do cargo para facilitar as investiga-
ções! A cautela e a ética mandam que não se 
deva fazer pré-julgamento, mas com base no 
que foi divulgado no noticiário sobre o tema até 
agora, a impressão que se tem é que, no mínimo 
foi adotada uma prática totalmente em descor-
do com o Direito Administrativo Brasileiro.   

motivos foRam oUtRos
Em mensagem encaminhada à coluna na terça-
-feira, o ex-deputado federal Luiz Bittencourt 
negou a existência de relação entre sua saída do 
PMDB, em 2007, com possível pretensão de sua 
parte, em assumir a presidência do partido, como 
saiu na coluna anterior. “Os motivos da minha saí-
da do PMDB foram outros e eu nunca tive preten-
são em assumir a presidência do partido”, contou.  

dEpUtados tRocaRam 
insUltos na tv poR 
maRconi E iRis
Mas a política dá muitas voltas. Os então depu-
tados federais Luiz Bittencourt (PMDB) e Ronal-
do Caiado (PFL) por pouco não foram à vias de 
fato, durante discussão travada numa entrevis-

ta no Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, 
no calor da apuração da eleição da primeira elei-
ção de Marconi  Peri l lo ao governo,  em 1998. 
Bittencourt defendendo o Ir is  Rezende,  que 
concorreu pelo PMDB e Marconi ,  pelo PSDB 
partido pelo qual  venceu a disputa.

BittEncoURt com maRconi 
Ronaldo caiado com iRis
Já em 2007, Luiz Bittencourt rompeu com Iris Re-
zende e o PMDB, foi para o PTB do então deputa-
do Jovair Arantes, de vários mandatos e sempre 
aliado do tucano Marconi Perillo. Bittencourt e 
Marconi viram aliados e amigos até hoje e Ronal-
do Caiado rompeu com Marconi, foi eleito senador 
em aliança com o PMDB em 2014 e a governador, 
em 2018. Bittencourt está já há alguns anos sem 
disputar eleição, parece que dando um tempo. 

caRtas na manGa
Crescem as especulações em Hidrolândia de que 
o empresário Bruno do Posto e o ex-deputado 
Marlúcio Pereira são “cartas na manga” do prefei-
to Paulo Resende, Paulinho (PSDB), para que um 
deles seja indicado candidato à sua sucessão, em 
2020. Com maiores chances, por hora, para Bruno. 

aGEnoR foca o atEndimEnto

Recém-nomeado secretário de Administração no 
Paço Municipal, o ex-vice-prefeito Agenor Maria-
no de há muito, vem focando a melhoria do aten-
dimento aos servidores, mas, sobretudo ao gran-
de público em geral que recorre diariamente aos 
diversos órgãos da administração, em busca de 
solução para as suas demandas. Um dos grandes 
problemas da prefeitura hoje é a demora na trami-
tação de processos em grande parte dos órgãos, 
pelo baixo número de servidores em atividade. 
Por enquanto ainda não se fala na realização de 
concursos na capital. Neto do ex-vereador Agenor 
Mariano, Agenor Mariano, Neto (foto) é conside-
rado “menina dos olhos” do prefeito Iris Rezende. 
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Biquinho pra Goiás

Presidente Jair Bolsonaro pode experi-
mentar pequeno revés em Goiás. Deputa-
do Vinicius Cirqueira (Pros) entrega hoje 
na CCJ relatório onde recomenda o arqui-
vamento do projeto que concede título 
de cidadania ao presidente. Vinicius não 
enxerga contribuição de Bolsonaro para 
Goiás e diz ter o apoio de, pelo menos, 
metade da Comissão para promover o 
arquivamento. A proposta é do deputado 
Humberto Teófilo (PSL). Aliás, nos legis-
lativos são comuns homenagens feitas 
apenas a aliados, sem considerar o feito 
da figura. Nesse caso, é difícil relacionar 
o que Bolsonaro fez por Goiás, além de 
fazer sinal de arma para uma criança e 
colocar Goiânia no noticiário nacional, no 
início da sua campanha no ano passado. 

coBrança
Presidente da Comissão de Obras, depu-
tado Antônio Gomide (PT) foi ao Tribunal 
de Contas, conseguindo firmar parceria. O 
objetivo é relacionar as obras paradas em 
Goiás e cobrar a sua conclusão. Atenção 
especial para as estradas.

quero tudo
Ainda na Alego, o presidente Lisauer Viei-
ra não admite redução no duodécimo, 
como tem sido falado pela equipe econô-
mica do Governo. A prioridade é concluir 
a construção da nova sede, retomada 
neste início de ano. No meio da crise.  

no azul
Prefeito Íris Rezende comemora resulta-
do positivo das contas e arregaça as man-
gas. A próxima atração é uma trincheira 
na Rua 90, no Setor Sul, que começa a ser 
feita na segunda-feira. 

pintou clima

Presidente da Câmara, Romário Poli-
carpo responsabiliza o secretário Age-
nor Mariano por azedar a relação dos 
poderes. No centro, um conselho para 
que Íris não sancione a reforma admi-
nistrativa da Câmara, deixando toda a 
responsabilidade para os vereadores.

efeito
Secretária da Saúde, Fátima Mrué pagou 
por mais essa. Convocada para prestar 
contas de sua pasta, se recusou a ir a ple-
nário, preferindo uma reunião na segun-
da-feira, com menos holofotes. De volta 
recebeu de Policarpo ameaça de levar o 
caso à justiça para obrigar o compareci-
mento da secretária, que tem até a ses-
são de terça para atender à convocação. 
 
cartório
Suplente na Comissão de Minas e Energia da 
Câmara, o deputado Elias Vaz (PSB) esteve 
em audiência na embaixada da Itália, onde 
cobrou melhoria na qualidade do serviço de 
energia elétrica em Goiás e solução para que 
a rede de alta tensão na região do Parque 
Anhanguera seja subterrânea. Ao lado do 
embaixador Antonio Bernardini, o novo pre-
sidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno,  ouviu 
tudo e prometeu resposta. Para breve. 

sem palanque
Com o arquivamento da CPI da Lava Toga, 
caiu também o palanque de alguns parla-
mentares. Por outro lado, alguns magistra-
dos suspiraram. 

correções históricas
Militar reformado e presidente eleito re-
centemente, Bolsonaro ofende a urna, ao 
recomendar comemoração do golpe de 
64. Aliás, os últimos que falavam em Re-
volução sucumbiram. Foi golpe mesmo. A 
outra dúvida que persiste é sobre a data. 
Os militares sempre comemoraram o dia 
31 de março, quando começou o movi-
mento, que só se consolidaria a partir da 
madrugada do dia seguinte. Então, po-
deria ser 1º de abril. Essa outra dúvida a 
história ainda vai ter que responder. 

por que?
Jair Bolsonaro não nomeia Olavo de Car-
valho pra resolver a parada no Ministério 
da Educação?

mais por que?
O quase ex-tudo em Goiás, Marconi Perillo, 
não aparece para matar saudades?

caetanear é preciso

O bom baiano brilhou no primeiro grande 
show de MPB na cidade nesta temporada. 

marcelohel@gmail.com

“O campo da derrota não 
está povoado de fracassos, 

mas de homens que 
tombaram antes de vencer”. 

(Abraham Lincoln)

leilÃo

Ferrovia Norte-Sul vai a leilão nesta quinta-feira
o governador Ronaldo 

Caiado classificou 
o leilão da Ferrovia 

Norte-Sul, marcado para 
esta quinta-feira, dia 28, às 
15 horas, na Bolsa de Va-
lores, em São Paulo (SP), 
como um marco para a re-
alização de um sonho para 
os goianos. A afirmação foi 
feita durante reunião na úl-
tima terça-feira, dia 26, com 
deputados federais da ban-
cada goiana no Congresso 
Nacional e o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes, 
na Câmara dos Deputados.

O governador disse que 
as regiões do Vale do Ara-
guaia, do Norte e do Nor-
deste de Goiás passam a 
ter perspectiva de cresci-
mento. “O grande proble-
ma hoje é o transporte. A 
falta dele. O grande limi-
tador até da nossa agrope-

cuária e da instalação de 
qualquer indústria nessas 
regiões”, disse Caiado.

Caiado disse que não há 
motivo para adiar o leilão. 
Esse ideal nosso está sendo 
construído há 35 anos. E nós 
nunca vimos esse trem pas-
sar. Então você entende o 
sentimento de um cidadão 

que mora em Porangatu, 
por exemplo, que está ven-
do os filhos envelhecerem, 
que está vendo uma nova 
geração chegar e não acre-
dita mais”, exemplificou.

Ministro de Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes, destacou 
o trabalho do governador 
Ronaldo Caiado e disse que 

o Polo Intermodal de Aná-
polis será beneficiado. “Mais 
para frente, não demora, va-
mos interligar o Vale do Ara-
guaia a Campinorte”, disse.

Caiado alertou para a 
impressionante deteriora-
ção da ferrovia. “Está viran-
do uma obra inacabada, 
se transformando em um 

elefante branco. Não va-
mos permitir isso. Vamos 
deixar o trem passar para 
desenvolver nosso Estado”, 
disse. O governador afirmou 
que existe a expectativa de 
construir 300 quilômetros 
ligando Água Boa até Cam-
pinorte. “Isso vai fazer brotar 
o sentimento de ter, naque-
la região, não uma mono-
cultura, uma pecuária ex-
tensiva, mas sim de chegar 
a energia até lá e ter mais 
produtividade. Então, é um 
sentimento que nós guar-
damos por muito tempo em 
ver essa ferrovia. Quando eu 
comecei a ver isso, tinha 
35 anos de idade. Hoje já 
estou com quase 70 anos. 
Está na hora”, afirmou.

Caiado disse ainda que, 
se existirem falhas, vão ser 
corrigidas no decorrer. Des-
tacou que “amanhã, ao invés 

de 17 mil km de rodovia e 
ferrovias, que não funcio-
nam nem a metade, vamos 
ter um potencial e uma faci-
lidade competitiva enorme”.

O governador lembrou 
que quando estava no Se-
nado Federal, a Medida Pro-
visória 752/2016 que trata-
va da licitação e concessão 
de ferrovias, chegou a seer 
aprovada pela Câmara sem 
qualquer referência ao pro-
blema do direito de pas-
sagem, que prevê o com-
partilhamento da malha 
ferroviária. “A ex-senadora 
Lúcia Vânia e eu lutamos 
para conseguir o direito de 
passagem”, relembrou.

Integrantes da banca-
da goiana destacaram a 
necessidade do leilão da 
Norte-Sul. “Não podemos 
mais esperar”, disse o de-
putado federal José Mário. 
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aPaRecida de GOiÂNia

Prazo para pagamento de IPTU e ITU com 
desconto de 15% se encerra nesta sexta-feira

O Imposto Predial e 
Territorial Urbano 
(IPTU) e o Imposto 

Territorial Urbano (ITU) 
são as principais fontes 
de receita do município e 
manter em dia os tributos 
municipais faz parte para 
garantir os investimentos 
nos benefícios urbanos 
que transformam Apare-
cida em uma cidade cada 
dia melhor para se viver. 
O valor total do imposto 
poderá ser parcelado em 
até 10x no boleto ou os 

moradores que optarem 
por realizar o pagamento 
adiantado da parcela úni-
ca ganharão 15% de des-
conto. O prazo para paga-
mento com desconto é até 
o dia 29, sexta-feira.

“O pagamento dos im-
postos em dia, traz não só 
melhorias para a cidade 
mas para o próprio cida-
dão. Estamos trabalhan-
do dia após dia para fazer 
uma Aparecida melhor”, 
ressalta o prefeito Gusta-
vo Mendanha.

De acordo com o se-
cretário da Fazenda de 
Aparecida, André Rosa, os 
carnês do IPTU começa-
ram a ser entregues pelos 
Correios nas residências 
na primeira semana de 
março. No caso do ITU os 
carnês poderão ser retira-
dos pela internet ou dire-
tamente nas unidades do 
Serviço de Atendimento 
ao Contribuinte (SAC).

“O contribuinte pode 
se antecipar e retirar o 
talão do IPTU direto na 

internet pelo site apa-
recida.go.gov.br. Os dois 
impostos podem ser di-
vididos em 10 parcelas 
iguais, sem acréscimo”, – 
completa o secretário da 
pasta, André Luis Rosa. Ele 
lembra ainda que o valor 
de ambos os impostos é 
calculado pela aplicação 
das alíquotas de 0,4% 
(IPTU) e 1,5 (ITU) sobre 
o valor venal do imóvel. 
O valor venal referente a 
2019 é o mesmo valor de 
2018 corrigido pelo índi-

ce de atualização mone-
tária (4,05%).

Receita 
Os recursos arrecada-

dos com o pagamento dos 
tributos são totalmente 
investidos no município, 
que junto com outros va-
lores conquistados junto 
aos Governos Federal e 
Estadual, se transformam 
em obras de infraestru-
tura, educação, saúde e 
desenvolvimento urbano 
e econômico. Quem esti-

ver em débito com o mu-
nicípio, deve procurar as 
unidades do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) para regularizar sua 
situação junto a Fazenda 
Pública Municipal.  “Aquele 
que estiver com os IPTUs e 
ITUs atrasados pode rene-
gociar seus débitos junto à 
administração municipal a 
qualquer momento e as-
sim contribuir para o de-
senvolvimento de Apareci-
da de Goiânia”, finalizou o 
secretário André Rosa.

O valor total do 
imposto poderá 
ser parcelado em 
até 10x no boleto 
ou os moradores 
que optarem 
por realizar o 
pagamento 
adiantado da 
parcela única 
ganharão 15% 
de desconto
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eNeRGia LiMPa

Patinetes compartilhados serão expandidos na Capital
O Prefeito Iris Rezende re-
cebeu representantes da 
empresa Grin, que deu início, 
na última sexta-feira, 22, a 
um serviço especializado 
no compartilhamento de 
patinetes na Capital. Pre-
sente em nove cidades do 
país, a Grin é atualmente a 
terceira maior empresa no 
mundo em modais de loco-
moção com energia limpa, 
e está presente em cinco 
países além do Brasil.

Durante a reunião, que 
contou com a presença do 
secretário municipal de Pla-
nejamento Urbano e Habi-
tação, Henrique Alves, e do 
secretário municipal de Go-
verno, Paulo Ortegal, a exe-
cutiva da empresa ressaltou 
a receptividade que a nova 
modalidade de transporte 
teve entre os goianienses, 
o que levou a empresa a 
adiantar o processo de ex-
pansão do serviço. “Supera-

mos nossas expectativas, o 
que levou a empresa a ace-
lerar o processo de expan-
são do perímetro de ativida-
de dos patinetes na cidade”, 
afirmou a executiva de Re-
lações Governamentais da 
Grin, Fernanda Laranja. 

O Prefeito Iris Rezende 
também ressaltou a satisfa-
ção que é para os goianien-
ses receberem essa nova 
modalidade de transporte 
e mais ainda por se tratar 
de uma energia limpa. “Para 
nós é uma honra estar entre 
as 15 primeiras cidades es-
colhidas pela empresa para 
oferecer o serviço de patine-
tes compartilhados. O goia-
nienese sempre foi muito 
receptivo às inovações tec-
nológicas e, neste caso, não 
seria diferente. Estamos en-
tre as cidades mais arboriza-
das do mundo e tecnologias 
como essa, que ajudam na 
locomoção da nossa popula-

ção sem agredir o meio am-
biente, contribuem para que 
possamos cuidar melhor do 
bem estar dos nossos mora-
dores”, afirmou.

Ainda durante a reunião, 
Fernanda apresentou ao pre-
feito o que tem sido pensado 
pela empresa para a cidade 
de Goiânia e destacou que o 
primeiro passo é a expansão 
do serviço que, a partir da 
próxima sexta-feira, 31, pas-
sa a englobar o Setor Oeste 
e, nos próximos 20 dias, os 
setores Sul e Alto da Glória. 
Além disso, de acordo com 
Fernanda Laranja, a empresa 
também quer ser parceira 
da Prefeitura de Goiânia nos 
mutirões nos bairros, promo-
vendo ações sociais com os 
moradores. “Temos um forte 
trabalho social e queremos 
nessa parceria proporcionar 
que a população possa co-
nhecer e experimentar os 
patinetes”, concluiu.
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Prefeito Iris Rezende com representantes da empresa Grin, que vai expandir serviços de patinetes compartilhados
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  Solange Knowles publicou três 
Stories dentro de um carro, bem road 
trip, cantando dois hinos da fada 
Ariana Grande.

  Depois de 2 anos do lançamento do 
seu álbum “Hopeless Fountain 
Kingdom”, Halsey confirmou em sua 

conta no Twitter de que seu próximo 
álbum será lançado ainda este ano.

  O trailer Stranger Things, foi 
finalmente lançado na semana 
passada e já está quebrando recordes. 
De acordo com o Screen Rant, o 
primeiro trailer da terceira temporada 

da série é agora o vídeo da Netflix 
mais visto da história do YouTube.

  O próximo filme dos Vingadores 
terá a duração de 182 minutos, 
exatas 3 horas e 2 minutos. A 
informação foi dada acidentalmente 
na página da AMC.

coNcERTo
A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza o 
primeiro concerto de sua temporada 2019 
nesta quinta-feira, 28 de março, às 20h30, 
no Palácio da Música Belkiss Spenzière do 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, unidade 
da Secretaria de Cultura de Goiás (Secult 

Goiás). Sob a regência do diretor artístico da 
instituição, Neil Thomson, serão apresentadas 
a Sinfonia n.1 de Haydn, Rei Cristian II (suíte) de 

Sibelius e a Sinfonia n.2 de Bruckner.

EXPosiÇÃo
O Passeio das Águas Shopping recebe até 

14 de abril, das 10h às 22h, a exposição 
Autógrafos – Grandes Escritores Goianos. 

Serão apresentados ao público de forma 
gratuita 30 livros autografados pelos 

maiores escritores de Goiás, como Bernardo 
Élis, o único goiano que foi membro da 

Academia Brasileira de Letras; do ex-
governador Pedro Ludovico Teixeira, 

construtor de Goiânia; e de Venerando 
de Freitas Borges, o primeiro prefeito da 

capital; além de obras dos ex-governadores 
Irapuan Costa Júnior e Mauro Borges. 

O evento tem como intuito fomentar e 
valorizar a cultura goiana.

aÇÃo soliDÁRia
Os incorporadores Rodrigo e Rogério 

Queiroz Silveira, juntamente com parte de 
sua equipe, entregaram durante um café 

da manhã festivo a reforma da casa do 
trabalhador da construção civil Vanderlei de 
Oliveira. A ação solidária concluiu a primeira 
edição de um projeto social lançado no fim 

do ano passado pelos dois empresários 
e irmãos. A casa onde vive o operário, 

sua esposa e sete filhos foi totalmente 
reformada, trazendo mais segurança e 

conforto para a família. Os incorporadores 
prometem para breve uma nova edição do 

projeto.

caRREiRa JURÍDica
Membro da Associação Brasileira das 

Mulheres de Carreiras Jurídicas (ABMCJ) em 
âmbito nacional e também presidente da 

Associação dos Procuradores do Estado 
de Goiás (APEG), Ana Paula de Guadalupe 

Rocha irá prestigiar o VI Encontro Regional 
Centro-Oeste da ABMCJ - Seccional Goiás. 

O evento ocorrerá dia 29 de março, em 
Goiânia, e terá como tema “O Protagonismo 

das Mulheres de Carreira Jurídica”. Entre 
as anfitriãs do evento, estão a presidente 

Nacional da ABMCJ, Laudelina Inácio da 
Silva e a presidente da ABMCJ do Estado de 

Goiás Larissa Junqueira Bareato.
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Casamento – O Casal Marcela Naoum e Gustavo Naoum se casaram no último fim de semana no bblue beachouses na Bahia. 

2 3

4

Viagem – A personal stylist Edna Lima, chegou 
em São Paulo para mais um trabalho e uma 
extensa agenda de compromissos. 
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Comemoração - Sheyla Doumit, Marcela Cunha e Rejane 
Resende prestigiaram a noite especial em comemoração em dose 
dupla, aos 3 anos do Budda Spa e 2 anos do Viela Gastronômica. 

Curso - A publicitária Kellen Castro e a empresária da 
moda, Maria Bacana, acompanharam a personal organizer, 
Mariana Thomé, em seu curso de Personal Home.
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indenização 

MPT pede R$ 5 mi de danos morais para 
famílias de mortos em Brumadinho

o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) 
moveu uma ação 

onde pede que a Vale seja 
obrigada a desembolsar, a 
título de indenização por 
danos morais, no mínimo 
R$ 5 milhões para cada 
uma das famílias de mor-
tos na tragédia de Bru-
madinho (MG). Conforme 
o pleito apresentado, 
cada parente - cônjuge, 
pais, filhos e irmãos - te-
ria direito a receber pelo 
menos R$1 milhão.

Em audiências judiciais, 
a Vale tinha apresentado 
uma oferta com quantias 
bem inferiores: R$300 mil 
para cônjuge, R$ 300 mil 
para cada um dos filhos, 
R$ 150 mil para cada um 
dos pais e R$ 75 mil para 
cada um dos irmãos. Essa 
proposta da mineradora 
foi recusada por parentes 
das vítimas reunidos em 
uma assembleia no dia 
14 de fevereiro.

A ação do MPT busca 

orientar o cálculo de pen-
sões vitalícias, que tem 
como objetivo cobrir os 
danos materiais. O valor 
seria equivalente à remu-
neração integral do tra-
balhador e o pagamento 
deveria ocorrer até o mo-
mento em que ele com-
pletaria 78 anos, expecta-
tiva de vida do brasileiro 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Dessa 
forma, deveriam ser inclu-
ídas na pensão verbas tra-
balhistas que se referem, 
por exemplo, ao décimo 
terceiro salário, à média de 
horas extras e às férias. Na 
proposta que a Vale havia 
apresentado, seriam pagos 
dois terços do salário do 
trabalhador até o momen-
to em que ele atingiria a 
idade de 75 anos.

Conforme os dados mais 
recentes da Defesa Civil de 
Minas Gerais, 214 pessoas 
já foram encontradas sem 
vida e outras 91 estão de-

saparecidas em decorrên-
cia do rompimento da bar-
ragem da Vale na Mina do 
Feijão, em Brumadinho. Na 
ação, o MPT acusa a mine-
radora de buscar famílias 
em condições vulneráveis 
para firmar acordos menos 
vantajosos a elas. “Está se 
valendo do desespero das 
pessoas atingidas para não 
estabelecer, desde logo, 
um valor justo e integral 
das reparações”.

Protocolada na última 
segunda-feira (25), a ação 
irá tramitar do Tribunal 
Regional do Trabalho de 
Minas Gerais (TRT-MG). 

Em nota, a mineradora 
informou que não foi noti-
ficada. “A Vale está dedica-
da a oferecer uma rápida 
reparação às famílias das 
vítimas e está aberta a 
conversar com aqueles fa-
miliares que tenham inte-
resse em buscar uma con-
ciliação diretamente com 
a empresa. Algumas conci-
liações já foram concluídas 
dessa forma”, acrescenta o 
texto divulgado.

Estudo interno
Se os pedidos do MPT 

forem acatados, a soma 
dos danos morais e da 

pensão alimentícia vai ge-
rar valores entre R$ 8 mi-
lhões e R$9 milhões para 
cada uma das famílias dos 
mortos. Esse montante se 
aproxima do estipulado 
em um documento interno 
da Vale obtido pelo Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG). Nele, são 
apresentadas três abor-
dagens distintas para o 
cálculo de indenização 
por perdas de vidas huma-
nas. A única que não vem 
acompanhada de críticas é 
a curva de tolerabilidade 
de riscos. Na metodologia, 
elaborada pelo engenhei-

ro norte-americano Robert 
Whitman em 1981, o valor 
da vida foi calculado em 
US$ 1 milhão.

Segundo o documento 
da Vale, o montante atuali-
zado para agosto de 2015 
seria de US$ 2,56 milhões. 
“Esse valor deve ser con-
vertido de dólar america-
no para reais conforme a 
cotação da moeda norte-
-americana na data de rea-
lização do cálculo do custo 
da indenização”, acrescen-
ta o documento. Na cota-
ção atual, a indenização 
por morte se aproximaria 
de R$10 milhões.

No mês passado, o MPT 
já havia afirmado que se 
posicionaria em apoio a 
uma proposta feita pelos 
sindicatos e corroborada 
por representantes das ví-
timas, na qual se defendia 
a aplicação do valor pre-
visto neste estudo interno 
da mineradora. Na ação, 
essa posição é reiterada. 
“Não se imagina outro va-
lor a ser arbitrado para a 
ré do que aquele que ela 
mesma menciona em seus 
estudos técnicos e que 
foram devidamente provi-
sionados, certamente, em 
seus atos e práticas contá-
beis”, diz um trecho.

Somando as decisões do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
a Vale está impedida de movimentar 
mais de R$16 milhões
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TaXa de JUros

Juros do cheque especial e do cartão 
de crédito sobem em fevereiro
Os clientes de instituições 
financeiras que caíram no 
rotativo do cartão de cré-
dito ou usaram cheque 
especial pagaram juros 
mais caros em fevereiro, 
de acordo com dados do 
Banco Central (BC).

A taxa de juros do che-
que especial subiu 2,3 
pontos percentuais, em 
relação a janeiro, ao che-
gar em 317,9% ao ano no 
mês passado.

As regras do cheque 
especial mudaram no ano 
passado. Os clientes que 
usam mais de 15% do limite 
do cheque durante 30 dias 
consecutivos passaram a re-
ceber a oferta de um parce-
lamento, com taxa de juros 
menores que a do cheque 

especial definida pela insti-
tuição financeira.

Rotativo do cartão
A taxa média do rotativo 

do cartão de crédito subiu 
8,6 pontos percentuais em 
relação a janeiro, chegan-
do a 295,5% ao ano em fe-
vereiro. A taxa média é for-
mada com base nos dados 
de consumidores adim-
plentes e inadimplentes. 
No caso do consumidor 
adimplente, que paga pelo 
menos o valor mínimo da 
fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 274,8% ao 
ano, com aumento de 11,7 
pontos percentuais.

A taxa cobrada dos 
consumidores que não 
pagaram ou atrasaram o 

pagamento mínimo da fa-
tura (rotativo não regular) 
subiu 8 pontos percentuais 
para 310,9% ao ano.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financei-
ras parcelam a dívida.

Em abril de 2018, o 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN) definiu que 
clientes inadimplentes 
no rotativo do cartão de 
crédito passem a pagar a 
mesma taxa de juros dos 
consumidores regulares. 
Essa regra entrou em vi-
gor em junho deste ano. 
Mesmo assim, a taxa final 

cobrada de adimplentes 
e inadimplentes não será 
igual porque os bancos 
acrescentam à cobrança os 
juros pelo atraso e multa.

Modalidades caras
As taxas do cheque es-

pecial e do rotativo do car-
tão são as mais caras entre 
as modalidades oferecidas 
pelos bancos. A do crédito 
pessoal, por exemplo, fi-
cou em 122,5% ao ano em 
fevereiro, mas subiu 6,2 
pontos percentuais em 
relação a janeiro. A taxa 
do crédito consignado 
(com desconto em folha 
de pagamento) permane-
ceu em 24,2% ao ano.

A taxa média de juros 
para as famílias subiu 1,9 

ponto percentual para 
52,2% ao ano. A taxa mé-
dia das empresas caiu 0,7 
ponto percentual, atingin-
do 19,7% ao ano.

A inadimplência do cré-
dito, considerados atrasos 
acima de 90 dias, caiu 0,1 
ponto percentual tanto 
para empresas quanto 
para pessoas físicas e fi-
cou, respectivamente, em 
2,8% e 4,7%. Os dados são 
do crédito livre em que 
os bancos têm autonomia 
para emprestar o dinheiro 
captado no mercado.

No caso do crédito dire-
cionado, que são emprésti-
mos com regras definidas 
pelo governo, destinados 
basicamente aos setores 
habitacional, rural e de in-

fraestrutura, os juros para 
as pessoas físicas caíram 
0,5 ponto percentual para 
7,5% ao ano. A taxa cobra-
da das empresas caiu 0,1 
ponto percentual para 10% 
ao ano. A inadimplência fi-
cou estável em 1,7% para 
as pessoas físicas e caiu 0,1 
ponto percentual para as 
empresas, chegando a 1,8%.

O saldo das operações 
de crédito totalizou R$ 
3,241 trilhões, em feverei-
ro, com aumento de 0,3% 
no mês e queda de 0,5%, 
no ano. Em relação a tudo 
o que o país produz – Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o 
estoque de crédito caiu 
0,1 ponto percentual de 
janeiro para fevereiro, 
quando ficou em 47%.
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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

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 

uno WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

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.

Edital dE Citação ProtoColo: 5253691.68.2018.8.09.0011 Natureza: Execução de Título 
Extrajudicial (L.E) Requerente: Axa Seguros S.A Requerido: Dokmos Transportes Ltda-ME Sócio: 
Etelvina Maria Botelho Sócio: Osmar Andrade Valor da Ação: 12.392,22 Juiz: Vanderlei Caires 
Pinheiro O Doutor Juiz de Direito Vanderlei Caires Pinheiro, (Juiz 1) da Comarca de Aparecida de 
Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber que por este Cita a parte supra nominada, que ora se encontra 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento e de integral cumprimento a deter-
minação judicial exarada nos autos caracterizados, do seguinte teor. Despacho: Face o exposto, 
Defiro a citação por meio de edital, com prazo de 45 dias, conforme arts. 256/257 do CPC, 
devendo a parte Autora/Exequente promover as devidas publicações em jornal local, além 
do Diário de Justiça, com as advertências do art. 250, inciso II e 334 ambos do CPC, bem como 
a publicação no placar do fórum local (sede do juízo). Expeça-se edital de citação. Intimem-se e 
cumpra-se. Aparecida de Goiânia, 14 de março de 2019. Vanderlei Caires Pinheiro Juiz de direito.
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transmissão 

Facebook pressiona, irrita Globo e 
Fox, e mantém Libertadores exclusiva

os direitos de trans-
missão dos jogos 
das noites de quin-

ta-feira da Libertadores 
seguirão exclusivos do 
Facebook. A rede social fez 
pressão na Conmebol, que 
determinou que o contra-
to será mantido - irritando 
Globo e Fox, que estavam 
interessadas em receber 
os jogos que a plataforma 
poderia oferecer. 

A Conmebol ficou inco-
modada com as reclama-
ções em todos os países 
sobre a parte técnica das 
transmissões, enquanto 
o Facebook argumentou 
que pagou um alto valor 
pelo contrato. A platafor-
ma ameaçou entrar na 

Justiça caso a exclusivi-
dade fosse retirada.

A Conmebol voltou 
atrás na decisão e irritou 
a Globo e o Fox Sports. Os 
canais tinham interesse 
em exibir os jogos de quin-
ta e não gostaram da ati-
tude da entidade. Não fal-
taram reclamações e até o 
termo “zona” para definir o 
comando da confederação.

Apesar de pressiona-
da, a Conmebol também 
deu recados. A entidade 
cobrou que o Facebook 
melhorasse a parte téc-
nica das transmissões. O 
Facebook também tem 
os direitos da Champions 
League e exibe partidas 
de forma exclusiva. 

A rede social fez pressão na 
Conmebol, que determinou 
que o contrato será mantido
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