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n Jair Bolsonaro disse a um deputado 
federal goiano que está incomoda-
do com as pressões do governador 
Ronaldo Caiado para liberar ajuda 
financeira para Goiás e que só o mi-
nistro Paulo Guedes pode resolver. 

n o conselheiro do Tribunal de Contas 
dos municípios Daniel Goulart está 
rompido com o ex-governador marco-
ni Perillo, o mentor que esteve por trás 
da sua carreira política e o nomeou 
para o cargo vitalício que ocupa.

n O Passe Livre Estudantil vai per-
manecer como está hoje. O Palácio 
das Esmeraldas não deve mandar 
novo projeto com qualquer tipo de 
alterações para a Assembleia. Não 
há a mínima condição de aprovação.

n Esta é para quem pensa que Dele-
gado Valdir é um radical de direita: de 
toda a bancada federal de Goiás, ele é 
quem melhor se relaciona com os par-
lamentares de esquerda na Câmara. 
mais até que Rubens otoni, do PT.

n Após abandonar o plenário e não 
participar de uma votação importan-
te para o governo, o deputado Paulo 
Trabalho ficou tão chateado quanto 
embasbacado ao ganhar um pito tele-
fônico do governador Ronaldo Caiado. 

n a CPi da Celg-Enel na assembleia 
ainda não focou sobre o que realmen-
te interessa: quanto a empresa italiana 
enviou para seus donos em Roma, em 
detrimento dos investimentos que de-
veriam ter sido feitos em Goiás?

n A oposição na Assembleia está 
consolidada e limitada a 12 depu-
tados. Isso deixa 29 parlamentares 
para o governo, o que deveria repre-
sentar uma folgada margem de se-
gurança para o governador Ronaldo 
Caiado. Deveria.

n major Vitor Hugo perdeu a força como 
líder do governo na Câmara, embora 
mantido pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Ele não tem mais interlocução com as 
principais forças políticas da Casa. Sequer 
suas ligações são atendidas.

n O ex-governador Marconi Pe-
rillo tem vindo secretamente a 
Goiânia, despachando sem fazer 
barulho no seu escritório político 
no setor Sul. Ele recebeu mais de 
10 pedidos para entrevistas, mas 
não vai atender nenhum.

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

Um dos articuladores políticos mais acionado durante a campanha, logo depois e até mesmo nos 
primeiros dias após a posse do governador Ronaldo Caiado, o ex-deputado Samuel Belchior caiu 
em desgraça e hoje está sendo mantido à distância do Palácio das Esmeraldas. Tudo decorreu de 
uma prosaica conversa com um amigo na academia onde Belchior pratica sua malhação diária, 
hábito de que ele não abre mão há mais de 10 anos. No papo, em clima de descontração, ele fez 
críticas à interferência da primeira-dama Gracinha na movimentação política e administrativa 
do governo, principalmente nas relações com os deputados estaduais – entre os quais, até hoje, 
Caiado não conseguiu consolidar uma base de apoio com alguma margem de segurança. Pelo que 
se sabe, houve apelo a expressões, digamos assim, meio que descontraídas para as referências 
que foram feitas à consorte do governador, ao qual a estória foi levada por alguém que ouviu 
e repassou nos mínimos detalhes. Foi o que bastou para uma reação irada e a inscrição de 
Samuel Belchior na lista de desafetos de Sua Excelência.
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cÉlio SilVEiRa Vai MUDaR SEU Voto No caSo Do coaF
Foi tão ruim a repercussão do seu voto, na comissão mista do Congresso, a favor de tirar o CoaF das mãos do ministro da Justiça Sérgio moro, que o deputado 
federal Célio Silveira já decidiu: no plenário, vai voltar atrás. Vídeos nas redes sociais o apontaram como envolvido com o ex-governador marconi Perillo e os 
seus casos judiciais, daí resultando a sua posição a serviço de uma vingança contra a operação Lava Jato. Célio se assustou e agora quer consertar o estrago.

Nilo RESENDE aBRiRÁ VaGa No tcM paRa ERNESto RollER?
Tudo indica que o governador Ronaldo Caiado está articulando a abertura de uma vaga no Tribunal de Contas dos municípios para, digamos assim, a aposen-
tadoria política do seu secretário de Governo e ex-prefeito de Formosa Ernesto Roller. o alvo é o conselheiro Nilo Resende, que já tem tempo para se recolher 
à inatividade remunerada, inclusive tendo cumprido os cinco anos constitucionalmente obrigatórios para a sua permanência no cargo. Colmo se sabe, todo 
governo precisa de bodes expiatórios para os seus erros e mazelas e Roller é responsabilizado pelas dificuldades que Caiado encontra na Assembleia, para 
onde o Palácio das Esmeraldas não pode mandar matérias importantes com garantia de aprovação – como se viu, por exemplo, no caso do Passe Livre Es-
tudantil, que teve o projeto que introduzia mudanças na sua configuração “rejeitado” pelos deputados, inclusive os que eram tidos como membros da base 
governista (na verdade, foi retirado para evitar uma derrota em plenário). o TCm seria uma saída honrosa para os dois, Caiado e Roller.

SÓ oBRaS NÃo BaStaRÃo paRa a REElEiÇÃo DE iRiS EM 2020
Com os R$ 1 bilhão e 400 milhões de que dispõe em recursos próprios, neste e no ano que vem, e mais os R$ 750 milhões de um empréstimo já garantido com 
a Caixa Federal, o prefeito iris Rezende começou um programa de obras de impacto em Goiânia – e por isso é dado como candidato à reeleição destinado a 
mais uma vitória, no ano que vem. Não é bem assim. obras ajudam, mas, como se sabe, não bastam: o eleitor não costuma votar por gratidão – como ele 
mesmo aprendeu em 1998, quando, depois de gestões bem sucedidas no governo do Estado, acabou derrotado pelo jovem e desconhecido marconi Perillo. 
Eleições são sempre decididas pelo quê de futuro oferecem para a sociedade e falar em futuro não deixa de ser difícil para quem completará 87 anos em 2020. 

GoVERNo JÁ tEM NoMES paRa apoiaR EM GoiÂNia E apaREciDa
Dos três colégios eleitorais mais importantes do Estado, o governador Ronaldo Caiado tem candidatos definidos em dois, para as eleições municipais 
do ano que vem. Em Goiânia, será iris Rezende (e a campanha já começou, com os dois juntos no meio do povo em um grande mutirão na região 
noroeste de Goiânia, no último sábado). Em aparecida, o nome do governo é o do deputado federal Glaustin Fokus. Só falta agora resolver quem 
representará Caiado em anápolis, cidade onde nasceu (e a que só foi uma vez, depois de empossado governador).

DaNiEl VilEla poDE, SiM, cHEGaR a pRESiDENtE NacioNal Do MDB
o ex-deputado federal Daniel Vilela tem possibilidades reais de ser eleito para a presidência nacional do mDB, embora sem mandato e 
recém-saído de uma derrota eleitoral na disputa pelo governo de Goiás. Basicamente, por ser um político jovem e bem relacionado entre as 
lideranças do partido no Congresso Nacional, em especial com o deputado Baleia Rossi, líder da bancada emedebista na Câmara e uma das 
figuras mais sinistras do mal afamado “Centrão”, apesar da imagem ruim um dos grupos mais ativos da articulação parlamentar em Brasília. 
Daniel é xodozinho de Baleia, que defende com unhas e dentes a sua candidatura ao comando do diretório nacional. isso pesa.

aJUDa FEDERal NÃo Sai E coMEÇa a pREocUpaR o atUal GoVERNo
Já estão alcançando um nível que pode ser definido como preocupante os esforços do governador Ronaldo Caiado para conseguir algum tipo de socorro finan-
ceiro, seja através do governo federal ou seja, agora, com a sua ideia de subtrair um terço do dinheiro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, para 
apropriação pelo governo de Goiás e utilização 50% em projetos de infraestrutura e 50% em custeio. Tudo indica que o governador goiano está empenhando 
prestígio em utopias que só servem para gerar expectativas vazias e paralisar a sua gestão. Datas foram marcadas para o apoio de Brasília e anunciadas pom-
posamente: é hoje, é amanhã, é na semana que vem. mas nada aconteceu. a equipe econômica do ministro da Economia Paulo Guedes continua resistindo 
a abrir as burras para os Estados. O caso do FCO tem tudo para se caracterizar como mais uma batalha perdida para Caiado. O fundo tem finalidades muito 
específicas de apoio ao setor privado, inscritas na Constituição Federal – o que exigiria, para uma mudança que permitisse o acesso dos Estados a esses 
recursos, uma emenda constitucional (que precisa de maioria qualificada de dois terços na Câmara e no Senado, sempre difícil). 

SaMUEl BElcHioR ENtRoU paRa a liSta DE DESaFEtoS DE caiaDo



3segunda-feira, 20 DE maio DE 2019 política

lei Goyases

Governo libera R$ 1,7 mi de 32 
projetos em fase de captação parcial

o Governo de Goiás 
autorizou, nesta 
sexta-feira, dia 17, 

a captação de R$ 1,7 mi-
lhões relativos a projetos 
culturais de 2018 em an-
damento no Programa de 
Incentivo à Cultura - Lei 
Goyazes. A liberação veio 
após negociações entre 
o Secretário de Cultu-
ra, Edival Lourenço, e a 
Secretária de Economia, 
Cristiane Schmidt, com 
representantes do setor 
cultural. Os valores são 
relativos a projetos com 
captação parcial. O repas-
se do restante do saldo 
em aberto será definido 
posteriormente.

“Em função das difi-
culdades financeiras que 
o Estado tem enfrentado, 

temos que comemorar 
esse resultado como uma 
grande vitória. Aos poucos 
vamos organizando a situ-
ação relativa à Lei Goyazes 
e a outras questões. O go-
vernador Ronaldo Caiado 
demonstrou grande sen-
sibilidade ao recriar a Se-
cretaria de Cultura e estou 
certo que ele está atento 
às questões da área, assim 
como tem preocupação 
com os demais setores da 
administração pública”, ex-
plicou Edival Lourenço.

O valor autorizado tota-
liza R$ 1.739.026,84 e tem 
relação com 32 projetos de 
áreas como artes visuais, 
audiovisual, teatro, patri-
mônio, patrimônio imate-
rial, artes integradas, circo, 
música, dança e letras. Os 

projetos em questão já ti-
nham captado, até então, 
mais de R$ 2 milhões.

Fomento
A Lei Goyazes é um dos 

principais mecanismos 

do Governo de Goiás de 
fomento do setor cultural, 
que financia projetos por 
meio de renúncia fiscal 
do Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Se aprovado na 

Lei Goyazes, o produtor 
recebe uma carta de cré-
dito. Com isso, ele pode 
procurar empresas inte-
ressadas em financiar seu 
projeto. O valor investido 
pela empresa será des-

contado no ICMS pago 
ao governo. O programa 
é gerido pela Secretaria 
de Cultura de Goiás. Os 
projetos são avaliados e 
aprovados pelo Conselho 
Estadual de Cultura.

a liberação ocorreu após 
articulação do Secretário de 
Cultura, Edival Lourenço, 
com a Secretária de Economia
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Forma de governar não agrada 
grupos do passado, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou, em nota lida 
pelo porta-voz do Palácio 
do Planalto, Otávio Rêgo 
Barros, que a mudança na 
forma de governar o Bra-
sil não tem agradado a 
grupos que, no passado, 
se beneficiaram do ele 
chama de “relações pou-
co republicanas”.

“Venho colocando todo 
meu esforço para gover-
nar o Brasil. Os desafios 
são inúmeros e a mudan-
ça na forma de gover-
nar não agrada aqueles 
grupos que, no passado, 
se beneficiaram das re-
lações pouco republica-
nas. Quero contar com a 
sociedade para juntos re-
vertermos essa situação 
e recolocarmos o país de 
volta ao trilho do futuro 
promissor. Que Deus nos 
ajude”, disse Bolsonaro na 
declaração lida por Rêgo 

Barros a jornalistas.
A declaração foi uma 

resposta ao vazamento 
de uma mensagem do 
próprio presidente Bol-
sonaro enviada a grupos 
de WhatsApp dos quais 
ele faz parte. Na mensa-
gem, revelada pelo jor-
nal O Estado de S. Paulo, 
o presidente compartilha 
um texto assinado por um 
“autor desconhecido”, em 
que o principal argumento 
é o de que o país é gover-
nado “exclusivamente para 
atender aos interesses de 
corporações com acesso 
privilegiado ao orçamen-
to público”. Segundo este 
texto, o Brasil seria uma 
país “ingovernável” fora de 
“conchavos”.

O Palácio do Planalto 
confirmou que o texto 
em questão foi realmen-
te distribuído pelo pre-
sidente em grupos de 

WhatsApp. Ao distribuir a 
mensagem, o presidente 
classifica o texto como 
“no mínimo interessante” 
e ainda escreve: “Em Juiz 

de Fora (06/set/2018), 
tive um sentimento e 
avisei meus seguranças: 
‘essa é a última vez que 
me exporei junto ao povo. 

O Sistema vai me matar’. 
Com o texto abaixo cada 
um de vocês pode tirar 
suas próprias conclusões”. 
Em seguida, ele teria pe-

dido para que o material 
fosse compartilhado.

Ex-prefeito de NY
O porta-voz do gover-

no também informou que 
o presidente Bolsonaro 
recebeu, durante a tarde, 
a ligação do ex-prefeito 
de Nova York, Rudolph 
Giuliani, que governou a 
maior cidade dos Esta-
dos Unidos entre 1994 e 
2001. Segundo Rêgo Bar-
ros, o ex-prefeito parabe-
nizou o presidente brasi-
leiro e prometeu visitar o 
país em breve.

“O prefeito Giuliani 
desculpou-se pela inde-
licadeza do atual prefeito 
de Nova York, parabeni-
zou o presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro, 
pela vitória, e pela con-
dução do governo, e se 
predispôs a nos visitar 
em breve”, disse.
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Briefing do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros 
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Prefeito Iris abre mutirão da região 
Noroeste ao lado do governador

no dia 16 de outubro 
de 1983, Goiânia vi-
rou referência mun-

dial ao ser palco do maior 
programa de construção 
coletiva de residencias já 
registrado em todo o mun-
do. O responsável pelo feito, 
hoje prefeito de Goiânia e 
a época governador do Es-
tado, Iris Rezende Machado, 
tinha sido eleito um ano 
antes, na primeira eleição 
direta para governador de-
pois da edição do Ato Ins-
titucional nº 5, em 1968. 
Naquele dia, um domingo, 
foram construídas mil casas 
em regime de mutirão, uma 
prática de trabalho coletivo 
e solidário idealizado por 
Iris lá em 1965, quando foi 
eleito pela primeira vez para 
prefeito da Capital.

Hoje, trinta e seis anos 
depois, a região que se po-
pularizou a partir daquela 
gigantesca frente de servi-
ços, que reuniu mais de 20 

mil pessoas, sedia a 20ª edi-
ção do Mutirão da Prefeitura 
de Goiânia da atual gestão 
Iris Rezende. Emblemático, o 
mutirão deste fim de sema-
na deve cravar a marca de 
1 milhão de atendimentos 
prestados a moradores de 
mais de 800 bairros de to-
das as regiões de Goiânia.

Forma de trabalho co-
munitário e solidário, res-
gatado pelo prefeito Iris Re-
zende, responsável por sua 
idealização no meio urbano 
quando assumiu a Prefeitu-
ra de Goiânia pela primeira 
vez em 1966, o primeiro 
mutirão da atual gestão foi 
realizado em junho de 2017, 
na região Norte de Goiânia. 
De lá pra cá, foram mais 18 
edições, que ocorreram em 
todas as regiões da Capital. 
A 20ª edição, cujos atendi-
mentos estão concentrados 
na Praça da Feira da Rua do 
Povo, no Jardim Curitiba, é o 
3º grande evento realizado 

na região Noroeste. 120 ser-
viços da administração mu-
nicipal estarão à disposição 
da população neste sábado, 
18, até às 16h e amanhã, 
domingo, 19, até o meio-dia. 
Depois de fazer a abertura 
oficial do Mutirão, ao lado 
do Governador do Estado 
de Goiás, Ronaldo Caiado, 
secretários e vereadores, 
Iris Rezende falou da sua 
satisfação em realizar a 20ª 
edição do Mutirão na mes-
ma região que se urbanizou 
sob os esforços de mais de 
vinte mil voluntários. Com 
mais esssa edição, O muti-
rão deve bater a marca de 
um milhão de atendimen-
tos nesta gestão, desde que 

foi lançado, em junho 2017.
“É uma emoção, uma 

satisfação especial realizar-
mos esta edição do Mutirão 
aqui na região que é ela 
própria fruto de um grande 
Mutirão. Eu não tinha dúvi-
das do sucesso dessa forma 
de administrar. Ao deslocar-
mos a administração para 
o mutirão, nós colocamos à 
disposição dos moradores 
da região os serviços da Pre-
feitura. Além de resolver as 
demandas mais urgentes da 
população, nós ouvimos os 
questionamentos das pes-
soas e encaminhamos seus 
requerimentos. Aqui, gesto-
res e população se mistu-
ram, se integram e o cida-

dão se sente contemplado, 
de forma que o Mutirão é 
uma forma eficaz de aten-
der o contribuinte”, disse.

Por ocasião do 20º Mu-
tirão, sete bairros da região 
Noroeste estão sendo con-
templados com diversos 
serviços de infraestrutura, 
limpeza e sinalização de 
trânsito. Conservação e re-
formas de prédios públicos 
também estão sendo reali-
zados por equipes da Sein-
fra, Comurg e SMT.

Nos estandes, a popula-
ção tem acesso a serviços 
de saúde, como oftalmo-
logia, eletrocardiograma, 
exame de risco cirúrgico, 
rastreamento de câncer 

de mama, entre outros. A 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
coloca à disposição o ca-
dastro único para progra-
mas sociais; A Secretaria 
de Finanças, através de 
um posto do Atende Fácil, 
montado no local, ofere-
ce serviços de consulta e 
emissão de guias de tri-
butos, parcelamento de 
débitos e abertura de em-
presas. Estarão presentes 
as demais secretarias da 
Prefeitura e é uma oportu-
nidade para que o cidadão, 
que não tem disponibili-
dade para se deslocar até 
o Paço, resolva questões 
relativas à Prefeitura.

Região se popularizou por obra do 
mega Mutirão de 1983, que ficou 
conhecido como o maior evento do 
gênero no mundo, ergueu mil casas 
em um único dia e fez nascer a Vila 
Mutirão, hoje um próspero bairro da 
região Noroeste da Capital
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relações internacionais

Gustavo Mendanha recebe embaixador do Japão 
no Brasil e mostra potencialidades de Aparecida
O prefeito Gustavo Menda-
nha recebeu na tarde desta 
sexta-feira, 17, na sede da 
Prefeitura de Aparecida, a 
visita do embaixador do Ja-
pão no Brasil, Akira Yamada. 
O chanceler japonês veio 
conhecer as principais po-
tencialidades econômicas 
do município, após receber 
a visita de representantes 
da cidade no país asiático 
em fevereiro, como prepara-
ção para a reunião do G-20, 
que será em julho, naquele 
país. Na ocasião, o gestor 
destacou a vocação econô-
mica de Aparecida, agrade-
ceu o embaixador japonês 
pela visita e declarou que a 

cidade está de portas aber-
tas para desenvolver gran-
des negócios e parcerias.

“Temos buscado prospec-
tar investimentos, vislum-
brando parcerias interna-
cionais para continuarmos 
atraindo grandes modelos 
de negócios e gerar mais 
emprego e valor agrega-
do à nossa cidade. E, por 
isso, o embaixador veio até 
Aparecida, com o intuito de, 
no futuro, estabelecermos 
uma relação internacional 
e assim possamos projetar 
importantes investimentos. 
Sua visita hoje engrandece 
o nosso município e nos or-
gulha muito”, afirmou Gusta-

vo Mendanha ao agradecer 
a visita de Akira Yamada.

Acompanhado do pre-
feito e de secretários mu-
nicipais, Yamada e sua 

comitiva fizeram um tour 
pelos principais pontos 
de Aparecida como o Polo 
Empresarial Goiás, o Par-
que da Família e finali-

zou a percurso na Praça 
da Igreja Matriz, no setor 
Central.  O embaixador 
declarou que a visita à ci-
dade ocorreu no intuito de 
viabilizar futuros investi-
mentos. “Procurei conhecer 
essa cidade e vejo aqui a 
potencialidade para futu-
ros investimentos”, afirmou 
o embaixador.

O secretário executivo 
de Cultura e Turismo, Guido 
Marco, também destacou a 
importância da visita. “Essa 
é uma demonstração de 
que Aparecida está se des-
tacando no cenário nacional 
e internacional, sendo cogi-
tada por investidores. Isso 

só corrobora nosso perfil de 
cidade de turismo de negó-
cios e também na geração 
de empregos”, declarou.

Acompanharam a visita 
os secretários municipais 
Olavo Noleto (Casa Civil), 
Fábio Passaglia (Governo), 
Ricardo Teixeira (Articula-
ção Política), o procurador-
-geral do Município, Fábio 
Camargo e o presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida de 
Goiânia (ACIAG), José Luiz 
Celestino. “Temos muitas 
empresas aqui na cidade 
que têm potencialidades de 
fechar negócios com o país 
asiático”, salientou.
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 a Disney liberou o primeiro teaser 
trailer e “malévola: Dona do mal”, 
continuação do filme de 2014. 
Dirigido por Joachim Rønning.

 De acordo com a Variety, uma 
nova história sobre Cinderela está em 
processo de desenvolvimento. o 

filme será chamado “Stepsister” e vai 
contar com a produção de Lynette 
Howell Taylor.

 a Netflix anunciou que a série 
brasileira “Coisa mais Linda” foi 
renovada para sua segunda 
temporada. ao todo serão seis 

episódios com cerca de 50 minutos de 
duração cada um.

 No programa altas Horas, 
apresentado por Serginho Groisman, 
esteve a dupla Sandy e Junior que fez 
a festa dos presentes como principal 
atração musical.

HoMENaGEM
a arquiteta meire Santos, que assina o ambiente 
“Um espaço para Joelma”, receberá, juntamente 
com a empresária Livia azevedo, franqueada da 

Bontempo, a cantora Joelma para um momento 
de homenagens na Casa Cor Goiás 2019. o dia 

21 de maio (terça-feira), às 19h, já está reservado 
na agenda da artista para conhecer o ambiente 

e também saber de convidados e amigos, as 
diferentes sensações provocadas por cada detalhe 

do projeto.

cliMa sUGEsTiVo
o tempo é convidativo para se tomar vinho, uma 

das bebidas que mais tem conquistado os goianos 
e brasileiros nos últimos tempos. Tanto é que a 

capital está em contagem regressiva para receber, 
pela primeira vez, um circuito nacional de vinho 
importado, promovido pela Decanter, uma das 

maiores distribuidoras do País. o evento está 
marcado para dia 30 de maio no Contemporane. 

Vale ressaltar: apesar de a bebida poder ser 
apreciada em qualquer momento, o frio acaba 

estimulando o aumento de seu consumo. É o que 
dizem os especialistas do assunto.

DEZ MÚsicas
o cantor e compositor marcelo martins, famoso 
pelos hits como “Eu quero Tchu, eu quero tcha”; 

“Louca, Louquinha”; “Joga o Copo pro alto” e “agora 
é pra valer”, gravou o primeiro pocket DVD da sua 

carreira solo em Goiânia e usou como palco das 
captação das imagens o apartamento decorado do 
Kingdom Park Residence, mais alta torre residencial 
do Centro-oeste que está sendo erguida ao lado do 

Parque Vaca Brava, sendo uma das mais altas do 
País. Com 175,09 metros de altura e 52 pavimentos, 

será um marco na paisagem da Capital. o álbum 
contém dez músicas, das quais seis composições 

inéditas do cantor e as demais um remake dos 
maiores sucessos da carreira do cantor. as melodias 

serão liberadas ainda este semestre para o público 
digital.

BoTica 214
inspirados pela história de sucesso do Boticário, 

os eaus des parfums Botica 214, lançados no 
último semestre, ganham versões de Cremes 

acetinados das alquimias de Jasmim & Patchouli, 
Peônia & apricot e Violeta & Sândalo. Todos trazem 

combinações únicas, que enaltecem a riqueza 
olfativa dos florais, valorizando a alta qualidade das 

grandes casas de fragrâncias do mundo. a coleção 
Botica 214 foi criada para celebrar a história da marca 

que nasceu, em 1977, em uma pequena Botica no 
Centro de Curitiba, instalada justamente no número 

214. os cremes acetinados oferecem uma alquimia 
sofisticada que potencializa a fragrância quando 

combinados aos EDPs e com seus ingredientes 
nobres proporcionam até 48 horas de hidratação.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Gran Press - Empresários receberam comunicadores na Noite Gran Press, para 
apresentação do Gran Life, empreendimento que irá mudar a história de anápolis. 

Evento - onaide e adhemar Santillo, o empresário 
Cleberson marques e a jornalista anapolina Raquel Pinho 
prestigiaram o evento Gran Press. 

2 3

4

Bubblekill -  Emi Ferreira e a empresária 
Thamis Ferreira, que recebeu familiares, 
amigos e imprensa na inauguração do 
quiosque Bubblekill araguaia shopping.
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Desgustação - Eurione Fabricio, Jose Fillho anjos e Francisco 
araújo, organizam pela primeira vez, o  Decanter Wine Day, uma 
noite de degustação de mais de 100 rótulos premium.
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Finanças
Em parceria com mauricio de 
Sousa Produções (mSP) o Sicre-
di lançou neste mês desenhos 
animados sobre educação finan-
ceira. os personagens da Turma 
da mônica falam sobre plane-
jamento financeiro e controle 
de gastos de uma forma leve 
e divertida, com o objetivo de 
ensinar sobre a importância da 
educação financeira em três desenhos animados (cada episódio tem um minuto e meio) que trazem 
como tema central questões como: de onde vem o dinheiro, orçamento familiar e a recompensa de 
quem sabe administrar os gastos. A iniciativa integra uma série de ações realizadas pela instituição 
financeira cooperativa durante a Semana Nacional da Educação Financeira, promovida anualmente 
pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que este ano acontece de 20 a 26 de maio.

educação
O cirurgião bucomaxilofacial Tiago Tavares, entusiasta da Educação Positiva, realizará a 1ª Jornada – “Nós 
e Nossos Filhos”: Você estudou para educar seus filhos?. Pai de gêmeas de 4 anos, ele coordenará o 
evento na manhã de sábado, 1º de junho, no Castro´s Park Hotel e trará palestrantes de renome, como 
Guilherme Vanoni Polanczyk (psiquiatra, referência internacional em Autismo e TDAH), a educadora 
parental Thais Basile, Elisama Santos (autora do livro: “Educação não violenta) e a pediatra goiana 
Loretta Oliveira. As inscrições e a programação estão disponíveis no perfil da Jornada no Instagram 
@nosenossosfilhos e no site do evento, que tem a Chancela da Sociedade Goiana de Pediatria.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

O advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Lucas Coutinho, 
do escritório Dayrell, Rodrigues & Associados, ministra no dia 29 de maio uma 
palestra com o tema: “Regime de bens do casamento: como o divórcio pode 
arruinar sua empresa”. De modo rápido, direto e prático, Lucas tratará de casos 
concretos e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. As inscrições estão 
abertas ao público em geral e podem ser feitas no site https://bit.ly/30tb9ho. No 
dia do evento os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível.
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OMC começa a discutir regras 
internacionais para comércio eletrônico
a O r g a n i z a ç ã o 

Mundial do Co-
mércio (OMC) ini-

ciou nesta semana uma 
rodada de negociações 
para debater acordos re-
lacionados ao comércio 
eletrônico. O Brasil par-
ticipa dos debates.

O tema já vem sendo 
tratado há pelo menos 
duas décadas na organiza-
ção, mas agora as nações 
querem avaliar a necessi-
dade de acordos para lidar 
com os novos desafios de 
uma economia cada vez 
mais digitalizada.

Entre os temas em 
debate estão regras para 
trocas de dados entre 
empresas e prestado-
res de serviço de países 
diferentes, a tributação 
de serviços e bens tran-
sacionados entre distin-
tas nações e formas de 
assegurar os direitos do 
consumidor em situações 
como na compra de bens 
e serviços em países dis-

tintos do seu.
A OMC já tinha um pro-

grama de trabalho sobre 
o tópico. Na reunião mi-
nisterial de Buenos Aires, 
em dezembro de 2017, foi 
definido o início de “dis-
cussões exploratórias” 
sobre o assunto. Durante 
o Fórum Econômico Mun-
dial deste ano, em Da-
vos, 76 países decidiram 
avançar as discussões 
rumo a uma rodada de 
negociações, processo de 
maior força institucional.

Propostas
Nesta primeira etapa 

das negociações, países 
apresentam suas propos-
tas. Segundo o chefe da 
Divisão de Promoção de 
Serviços do Itamaraty, Ge-
orge de Oliveira Marques, 
os países não devem 
avançar em uma defini-
ção de comércio eletrôni-
co, mas trazer propostas 
específicas para atender 
aos seus interesses.

Os Estados Unidos, 
exemplifica, estão mais 
preocupados em definir 
regras para serviços pres-
tados por meio eletrônico 
e para produtos digitais, 
como filmes, softwares e 
impressores 3D. Um dos 
objetivos seria tratar os 
produtos digitais de for-
ma semelhante aos bens 
de comércio “normal”, 
evitando a criação de 
exigências e tarifas adi-
cionais. O país é sede das 

maiores empresas de tec-
nologia do mundo, como 
Apple, Microsoft, Amazon, 
Google e Facebook.

Já a China estaria 
mais focada no estabe-
lecimento de normati-
vas para o comércio de 
bens por plataformas 
de comércio eletrônico, 
como roupas, calçados 
e equipamentos eletrô-
nicos. Lá estão grandes 
conglomerados do setor, 
como Alibaba e JD.com.

De acordo com Ge-
orge Marques, as tran-
sações de bens e servi-
ços já são cobertas por 
acordos sobre esses dois 
tipos de atividade eco-
nômica. Mas o vácuo a 
ser avaliado seriam os 
novos negócios basea-
dos em dados, como os 
de plataformas digitais.

“O que existe de novo 
e não está coberto é a 
questão de dados, infor-
mação. Hoje o que in-
teressa a empresas de 
internet como Google, 
Facebook e Amazon é po-
der acessar informação 
de outros países, arma-
zenar e processar para 
vender serviços ou bens”, 
disse o chefe da divisão 
de Serviços do Itamaraty.

Ele disse à Agência 
Brasil que o Brasil bus-
ca nas negociações um 
“equilíbrio entre regras 
comerciais e salvaguar-
das de questões regula-
tórias”. No tema de defesa 

contra ataques cibernéti-
cos, por exemplo, os pa-
íses precisam de gestão 
sobre suas redes para 
evitar ataques ou poder 
se proteger. Ele citou 
um caso em um grande 
evento esportivo em que 
o Brasil identificou um 
ataque e cortou as comu-
nicações com o país de 
onde este estava vindo.

Outro tema de inte-
resse da representação 
brasileira são direitos 
do consumidor. “Com o 
comércio eletrônico, o 
consumidor está num 
país e o prestador em 
outro território. Se o 
consumidor está se sen-
tindo lesado, qual legis-
lação vai valer?”, ques-
tiona Marques. Segundo 
ele, a preocupação é que 
valham padrões míni-
mos, como troca de pro-
duto defeituoso e forne-
cimento de informações 
com clareza sobre con-
dições de pagamento.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 ComPLETo 4 PoR-
TaS ÚNiCo DoNo aCEiTo 
TRoCa E FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 
C/ aR+DH ÚNiCo DoNo aCEiTo 
TRoCaS E FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERmELHa 2014 GaRaN-
Tia DE FÁBRiCa ÚNiCo DoNo 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 aU-
TomÁTiCo PNEUS NoVoS aCEi-
To TRoCa E FiNaNCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou Whatsapp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRaTa 2010 Com-
PLETa aCEiTo TRoCa E FiNaNCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 
2008 CaBiNE DUPLa aCEiTo 
TRoCa E FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERmELHo 
2003 ComPLETo 2 PoR-
TaS 1.0 SoLEiL R$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TRoPiCaL VERDE 
PRÓXimo ao PoSTo Com-
BUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Anderson Silva descarta aposentadoria 
e fala em revanche contra algoz

o lutador Anderson 
Silva, ao que apa-
renta, não pensa 

mais pendurar as luvas e 
encerrar sua carreira no 
MMA. Um dia após cogi-
tar esta possibilidade em 
longo desabafo em uma 
rede social, o ex-campeão 
voltou a se manifestar, 
desta vez em entrevista 
ao site TMZ Sports.

“Eu não estou parando, 
não estou me aposentan-
do. Só estou levando meu 
tempo agora, tenho meu 
filme na China. Vou para 
lá para promovê-lo. Vou 
relaxar um pouco, cuidar 
do meu joelho, fazer fisio-
terapia e então veremos, 
mas voltarei em breve”, 
afirmou o lutador.

O atleta ainda evitou 

fazer uma análise mais 
completa de sua lesão, 
explicando apenas que 
o problema “não é tão 
ruim”. Ele ainda ressaltou 
que já começará a fisiote-
rapia para controlar a le-
são e que voltará melhor.

Anderson está tão 
confiante em voltar ao 
octógono que já cogitou 
até mesmo uma possí-
vel revanche contra Ja-
red Cannonier, seu algoz 
no UFC Rio. O veterano 
chegou até a conversar 
com Dana White sobre a 
possibilidade.”Falei com 
Dana sobre isso, mas ele 
apenas disse: ‘vá para casa, 
descanse, recupere seu 
joelho e veremos.’ Mas é 
uma grande possibilidade”, 
concluiu o lutador.

“Eu não estou parando, não estou 
me aposentando”, afirmou o atleta Di
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