
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

esporte  | 8

Futebol

Seleção começa 
a se apresentar 

na Granja Comary 
nesta quarta-feira

Cidades | 4

doação 

OVG realiza 
campanha para 

arrecadar agasalhos

Roupas 
de fRio 

apResentação

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 524
quarta-feira, 22 DE maio DE 2019

De
tr

an

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão

Cidades  | 4

trânsito 

Campanha realiza atividade de 
conscientização no trânsito em 

alusão ao Maio Amarelo

Maio aMaRelo 

Aneel reajusta 
valor das 

bandeiras 
tarifárias

Campanha realiza atividade de 
conscientização no trânsito em 

alusão ao Maio Amarelo

Campanha realiza atividade de 
conscientização no trânsito em 

alusão ao Maio Amarelo

Campanha realiza atividade de 
conscientização no trânsito em 

alusão ao Maio Amarelo

Campanha realiza atividade de 
conscientização no trânsito em 

alusão ao Maio Amarelo

energia 

Reajuste 
Aneel reajusta 

valor das 
bandeiras 
tarifárias

energia 

Reajuste 
Aneel reajusta 

valor das 
bandeiras 
tarifárias

energia 

Reajuste 

polítiCa  | 3polítiCa  | 3polítiCa  | 3polítiCa  | 3

dívidas 

CaRtão de CRédito 

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão

eConomia   | 6

dívidas dívidas 

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão

eConomia   | 6

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão

eConomia   | 6

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão

eConomia   | 6

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão

eConomia   | 6



quarta-feira, 22 DE maio DE 20192 política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

n iris Rezende aconselhou um amigo 
do mDB a não assumir o cargo para 
o qual foi convidado pelo governador 
Ronaldo Caiado. Disse que é melhor 
dar mais tempo para ver onde o go-
verno vai parar e, por ora, não arriscar.

n Sob uma chuva de críticas, a OAB-
-GO contratou um amplo espaço na 
exposição agropecuária e instalou 
uma estrutura de apoio aos advo-
gados que aparecerem na festa. Nin-
guém entendeu para quê ou por quê.

n o DEm, partido do governador Ro-
naldo Caiado, integra o Centrão, grupo 
de parlamentares que sabota a articu-
lação do presidente Jair Bolsonaro no 
Congresso. É claro que isso não é bom 
para os interesses de Goiás.

n Todo o patrimônio do ex-gover-
nador Marconi Perillo deverá ir a 
leilão nos próximos dias, depois 
do arresto determinado pela Justi-
ça Federal em um dos processos a 
que responde por recebimento de 
propinas da Odebrecht.

n o presidente Jair Bolsonaro chamou 
o deputado federal José Nelto, líder do 
Podemos na Câmara, para um encon-
tro no Palácio do Planalto e o convi-
dou para uma das vice-lideranças do 
governo. Ele não aceitou.

n A situação política da ex-senado-
ra Lúcia Vânia tornou-se exagera-
damente frágil. Saiu praticamente 
expulsa do PSB e ameaça ir para o 
Cidadania, onde também não terá 
controle algum. Seria melhor vol-
tar para o PSDB.

n Uma boa oportunidade para testar 
a fidelidade do governador Ronaldo 
Caiado ao presidente Jair Bolsonaro 
serão as manifestações do próximo 
dia 26. Será que Caiado irá às ruas para 
mostrar apoio ao capitão?

n O deputado federal Célio Silveira 
gostaria de deixar o PSDB, onde não 
se sente à vontade, mas foi avisado de 
que, se o fizer, o partido irá buscar na 
Justiça o seu mandato, abrindo vaga 
para a posse do suplente Jean Carlo. 

n No encontro dos partidos da base do 
governador Ronaldo Caiado marcado 
para 15 de junho serão lançados dois no-
mes para disputar a prefeitura de Goiâ-
nia em 2020: José Nelto, pelo Podemos, 
e Charles Bento, pelo PRTB. 

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

A bancada de oposição ao governador Ronaldo Caiado na Assembleia 
Legislativa está consolidada: são 12 parlamentares: Cláudio Meireles 
(PTC), Talles Barreto (PSDB), Lucas Calil PSD), Hélio de Sousa (PSDB), 
Antônio Gomide (PT), Adriana Accorsi (PT), Leda Borges (PSDB), Sebas-
tião Caroço(PSDB) , Coronel Adailton (PP), Wilde Cambão (PSD), Gusta-
vo Sebba (PSDB) e Alysson Lima (PRB). Sobram 29 parlamentares para a base governista, porém, mesmo com esse elevado nú-
mero à sua disposição, o Palácio das Esmeraldas não conseguiu formatar a sua maioria. Há deputados, como Major Araújo (PRP), 
Iso Moreira (DEM) e Humberto Aidar (MDB) que conversam com a oposição. E mais alguns que abocanharam a cota de R$ 30 mil 
em nomeações que foi disponibilizada pelo secretário Ernesto Roller, mais a indicação de duas diretorias ou superintendências, 
e mesmo assim não mostram convicção. Por fim, desconfia-se da fidelidade de deputados que foram próximos ao ex-governador 
Marconi Perillo e se transferiram com rapidez e agilidade para a banda caiadista, onde ainda não tiveram tempo para se enraizar: 
Diego Sorgatto (PSDB), Thiago Albernaz, Henrique Arantes (PTB) e Virmondes Cruvinel (Cidadania) entre eles. 
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aDiB EliaS QUER DERRUBaR DaNiEl VilEla, MaS NÃo FicaRÁ No MDB
O prefeito de Catalão Adib Elias esteve com o presidente nacional do MDB Romero Jucá e saiu confiante em uma solução favorável para a reconfigura-
ção do diretório estadual do partido em Goiás, atualmente presidido pelo ex-deputado federal Daniel Vilela. mas, qualquer que venha a ser o desfecho 
da briga, adib Elias, a longo prazo, não vai continuar como emedebista, já que tem a pretensão de disputar as eleições majoritárias de 2022, seja como 
candidato a governador (na hipótese de Ronaldo Caiado desistir da reeleição) seja como candidato a vice ao lado de Caiado. 

cENÁRio QUaSE iMpoSSíVEl paRa o SocoRRo FEDERal a GoiÁS
O governador Ronaldo Caiado não deu sorte com as apostas que está tentando para resolver a crise fiscal do Estado. Tanto o socorro federal, através de uma 
autorização para contrair empréstimos apesar da nota baixa que Goiás tem na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, quanto a liberação para avançar 
sobre os recursos do Fundo Constitucional do Centro-oeste, o FCo, dependem da aprovação do Congresso Nacional, onde 11 medidas provisórias estão 
encavaladas e também, aos trancos e barrancos, tramita a reforma da previdência, tudo isso sob os efeitos deletérios da falta de articulação política do 
presidente Jair Bolsonaro. Não há a menor possibilidade de que, a esse quadro parlamentar caótico, sejam acrescentados projetos destinando recursos 
aos governadores, que não têm a menor prioridade na conjuntura atual do país. Só ajudaria a tumultuar ainda mais a agenda da Câmara e do Senado. 

MaJoR aRaÚJo É altERNatiVa REal paRa a ElEiÇÃo EM GoiÂNia
a candidatura do deputado major araújo a prefeito pode se transformar em uma novidade capaz de sacudir o cenário eleitoral do ano que vem em 
Goiânia. Hoje, ele é um parlamentar altamente coerente e de posições avançadas na assembleia, onde verdadeiramente trabalha dentro de um modelo 
próximo do ideal para o exercício de um mandato popular, isto é, mostrando identificação com as causas que interessam de fato à sociedade - como 
mostrou ao se posicionar contra o “balcão de negócios” aberto pelo Palácio das Esmeraldas para atrair deputados para a sua base de apoio ou quando 
anunciou que votaria contra mudanças no Passe Livre Estudantil, por considerar que seriam prejudiciais para os beneficiários. Major Araújo, que já foi um 
político agressivo e dado a extravagâncias, agora deixou claro que amadureceu e pode, sim, vir a se constituir em alternativa real para o Paço municipal. 

a BRiGa pEloS iNcENtiVoS FiScaiS EStÁ FicaNDo SÉRia
Está se acirrando dentro do governo o conflito entre a secretária da Economia Cristiane Schmidt e o secretário da Indústria & Comércio Wilder Morais, 
que divergem sobre o futuro dos incentivos fiscais em Goiás. Cristiane defende uma revisão, capaz de levar a um corte significativo das vantagens tribu-
tárias hoje usufruídas por 600 empresas privilegiadas, enquanto Wilder acha que nada deve ser mexido, sob pena de afetar a economia do Estado e a 
atração de novas empresas. O governador Ronaldo Caiado mantém-se neutro na disputa, com tendência a se definir pelas posições da secretária, que, 
em última análise, poderão trazer aumento da arrecadação e aliviar o que mais o aflige, ou seja, a difícil situação financeira do seu governo. 

apoio Do GoVERNo a iRiS SERÁ apENaS REtÓRico, NÃo coNcREto
o governador Ronaldo Caiado não se cansa de elogiar o prefeito iris Rezende e suas estratégias políticas e administrativas, que o fazem um dos políticos de mais 
longa sobrevivência em toda a história do Brasil. Se iris quiser a reeleição, contará com o apoio integral do Palácio das Esmeraldas, mas no campo das palavras e 
nada mais do que isso. o governo do Estado não tem dinheiro para aplicar em obras ou programas em Goiânia, diante do rombo no caixa.  a ajuda de Caiado ao 
velho cacique emedebista, assim, será meramente retórica e ainda dependerá de uma eventual popularidade na época, senão pode até atrapalhar. 

aRREcaDaÇÃo ENtRoU EM BaiXa E Vai pioRaR a cRiSE FiScal
a arrecadação do Estado está caindo e sinalizando para o agravamento das dificuldades financeiras enfrentadas pelo governador Ronaldo Caia-
do. Só em abril houve uma diminuição de R$ 103,8 milhões em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo o jornalista econômico Lauro 
Veiga Filho, as perdas estão sendo amenizadas (mas não compensadas) pelo crescimento na arrecadação do iCmS e do iPVa, que tem sido ex-
pressivo neste início de ano, mas tende a entrar em descompasso com a desaceleração da economia. o ponto é que as quedas nas transferências 
federais e em outras receitas se aproximaram de R$ 185,950 milhões apenas em abril, mais do que toda a arrecadação mensal do iPVa.

opoSiÇÃo tEM 12 DEpUtaDoS, MaS 
29 REStaNtES NÃo GaRaNtEM 
QUalQUER FolGa paRa caiaDo
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Limpeza de boca de lobo: 1.405 unidades
Limpeza de ramal: 982ml
Limpeza de P.V.: 10 unidades
Remoção de entulho: 65,5 m³
Recuperação de boca de lobo: 27 unidades

Reposição de tampa de P.V.: 6 unidades
Recuperação de meio-fio manual: 905ml
Recuperação de P.V.: 1 unidade
Recuperação tapa-buraco: 52,17 toneladas
Terra para escoramento de meio-feio: 120 m³

ServiçoS realizadoS durante o período:

EnErgia

Aneel reajusta valor 
das bandeiras tarifárias

a AGR divulga os re-
ajustes nos valores 
das bandeiras tari-

fárias amarela e vermelha 
pela Aneel. Os reajustes 
entram em vigor no próxi-
mo dia 1º de junho.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou nesta terça-feira, 
dia 21, o reajuste nos va-
lores da bandeira tarifá-
ria amarela e da bandeira 
vermelha, nos patamares 
1 e 2. O maior reajus-
te ocorreu na bandeira 
amarela, que passou de 
R$ 1,00 a R$ 1,50 para 
cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) – uma alta de 50%.

O patamar da bandei-
ra vermelha 1 passou de 
R$ 3,00 para R$ 4,00 a 
cada 100 kWh, alta de 
33,3%, e o patamar 2 da 
bandeira vermelha pas-
sou de R$ 5,00 para R$ 
6,00 por 100 kWh con-
sumidos, alta de 20%.

O reajuste servirá para 
adequar o valor do custo 

extra a ser cobrado dos 
consumidores em perío-
dos em que a produção de 
energia ficar mais cara. O 
objetivo é que a arrecada-
ção com as bandeiras fique 
o mais próximo possível 
do valor extra gasto com a 
geração de energia.

Segundo o diretor-geral 
da Aneel, André Pepitone, 
o reajuste evitará que a 
conta da bandeira tarifária 
fique deficitária em 2019. 
Em 2017, a conta da ban-
deira fechou com um défi-
cit de R$ 4,4 bilhões e em 
2018 o déficit foi de cerca 
de R$ 500 milhões. Esses 
déficits foram incluídos 
nos reajustes tarifários.

“A revisão é necessá-
ria para que não haja 
um déficit ainda maior 
em 2019, que terá que 
ser pago nas tarifas de 
energia em 2020”, afir-
mou. Segundo ele, os 
novos valores são mais 
adequados ao real custo 
de geração deste ano.

Em vigor desde 2015, o 
sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo da 
energia gerada, possibili-
tando aos consumidores 
reduzir o consumo quando 
a energia está mais cara. 
De acordo com o funcio-

namento das bandeiras 
tarifárias, as cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração.

A bandeira verde sig-

nifica que o custo está 
baixo e é coberto pela 
tarifa regular das distri-
buidoras, então não há 
cobrança extra na conta 
de luz. O acionamento 
das bandeiras amarela e 
vermelha representam 

um aumento do custo de 
produção de energia e, 
por isso, há cobrança na 
conta de luz. O aumento 
do custo de geração está 
ligado principalmente ao 
volume de chuvas e ao 
nível dos reservatórios.

os reajustes entram em vigor 
no próximo dia 1º de junho Di
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Mutirão da prEfEitura 

Serviços da Seinfra durante o Mutirão beneficiam 
milhares de moradores da região Noroeste
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos 
(Seinfra), levou benfei-
torias a diversas ruas da 
região Noroeste, onde foi 
realizada a 20ª edição do 
Mutirão, a 2ª deste ano. O 
evento foi realizado nos 
dias 18 e 19, mas duran-
te toda a semana, 140 
servidores da secretaria 
trabalharam nos bairros 
atendidos: Setor Pano-
rama Park, Setor Parque 

Tremendão, Setor Mora-
da do Sol, Setor Jardim 
Curitiba III, Vila Finso-
cial, Jardim Curitiba I, 
Setor Vila Pedroso, entre 
outros, levando diversos 
serviços que beneficia-
ram a população.

Em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Educação, a Seinfra pro-
moveu uma reforma geral 
na Escola Municipal Pro-
fessor Roberto Freire e 
nos CMEIs Márcia Lorena 
Mendes e Sara e Rebeca.

Para o secretário mu-
nicipal de Infraestrutura, 
Dolzonan da Cunha Mat-
tos, o Mutirão aproxima a 
população da administra-
ção e melhora a presta-
ção de serviços oferecidos 
pelos órgãos municipais. 
“O Mutirão é uma oportu-
nidade que a população 
tem de se aproximar dos 
administradores públicos 
e levar suas demandas, 
melhorando o atendi-
mento por parte da admi-
nistração”, afirmou.
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serviço:
Período: de 22 de maio a 7 
de junho de 2019
Endereços:
Assembleia Legislativa - 
Alameda dos Buritis, nº 
231 – Setor Oeste
Calu Home - Rua 1128, nº 
83 - Setor Marista

Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira - Rua 82, nº 400 - 
Setor Central
Secretaria da Economia de 
Goiás - Av. Vereador José 
Monteiro, nº 2233 - Setor 
Nova Vila Goiânia
OVG - na Rua T-14, nº 249 

- Setor Bueno
Tribunal de Contas do 
Estado - Av. Ubirajara 
Berocan Leite, nº 640 – 
Setor Jaó
Tribunal de Contas dos 
Municípios – Rua 70, nº 
575 – Setor Central
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OVG realiza campanha para arrecadar agasalhos
A Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) reali-
za a Campanha Aquecendo 
Vidas  no período de 22 de 
maio a 7 de junho. A inicia-
tiva visa arrecadar roupas 
de frio novas e usadas. As 
pessoas interessadas em 
ajudar poderão deixar as 
peças em um dos sete 
pontos de coleta: Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, 
sede da OVG, Assembleia 
Legislativa, Tribunal de 
Contas do Estado, Tribu-

nal de Contas dos Muni-
cípios, Secretaria da Eco-
nomia e loja Calu Home, 
no Setor Marista.

As roupas de frio ar-
recadadas na campanha 
serão repassadas a enti-
dades sociais e a pessoas 
em situação de rua. Além 
dos agasalhos recebidos 
como doação de campa-
nha, a OVG também com-
prou 40 mil cobertores 
novos, que serão doados, 
em junho, a municípios e 

instituições sociais.
A Organização está 

fazendo um levanta-
mento dos municípios 
a serem beneficiados, já 
que vai priorizar aqueles 
que registram as meno-
res temperaturas e os 
que têm grande número 
de pessoas necessitadas, 
como é o caso dos dez 
municípios com o maior 
Índice Multidimensional 
de Carências das Famí-
lias de Goiás (IMCF).
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TrânsiTo 

Maio Amarelo: alerta 
para a direção defensiva

na última terça-
-feira, dia 21,  co-
meçou com mais 

uma ação do Detran-GO 

e parceiros - Secretaria 
Municipal de Trânsito 
(SMT), Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Goiás (Adfego) e Asso-
ciação dos Acidentados 
do Trabalho de Goiás 
(Aciteg) - que realizam 
atividade de conscien-
tização no trânsito em 
alusão ao Maio Amarelo.

A ação, na Avenida 
Fued José Sebba, no Jar-
dim Goiás, em Goiânia, 
alerta pedestres, ciclistas, 
motociclistas e motoris-
tas, ou seja, todos que 
fazem parte do tráfego 

diário a adotarem medi-
das de segurança para 
um trânsito mais humano.

Segundo a Segura-
dora Lider - DPVAT, em 
2018 foram 19,172 si-
nistros pagos por morte 
ou invalidez permanen-
te em Goiás. A partir de 
campanhas de conscien-
tização, o Detran-GO 
quer mudar essa estatís-
tica assombrosa, cons-
truir junto à sociedade 
uma cultura de respeito 
ao próximo no desloca-
mento cotidiano.

A maioria dos aciden-

tes ainda são causados 
por falha humana como 
excesso de velocidade, 
ultrapassagem em local 
proibido, uso do celular 
enquanto dirige, e combi-
nação de álcool e direção.

A atleta paralímpi-
ca, Adria de Jesus, faz 
parte da estatística de 
acidente de trânsito, a 
esportista teve a perna 
esquerda amputada por 
conta de condutor irres-
ponsável, e define que o 
respeito no trânsito em 
todos os âmbitos reduz 
a estatística de vítimas 

fatal ou com sequelas.
Durante todo o mês 

de maio o Detran-GO 
está realizando ações 
educativas para estimu-
lar a reflexão e a mu-
dança de atitude, para 
preservar vidas que es-
tão sendo ceifadas no 
trânsito caótico. O agen-
te de trânsito da SMT, 
Horácio Ferreira, define 
que ações em conjunto 
devem ser expandidas 
durante todo ano.

“Importante a parceria 
do Detran-GO e SMT para 
uma maior capacidade de 

atendimento à popula-
ção”, afirma ele. Ainda 
de acordo com o agen-
te, as ações se fazem 
necessárias com todos 
os órgãos envolvidos e 
durante todo o ano.

O Detran alerta que 
sem ação, as palavras 
não tem sentido, an-
dar em desacordo com 
a legislação de trânsito 
é perigoso para você e 
para os outros. Ajude o 
Detran a levar a mensa-
gem de “Respeito a vida 
no Trânsito” ao maior 
número de condutores.

Campanha 
realiza 
atividade de 
conscientização 
no trânsito em 
alusão ao maio 
amarelo

Maio Amarelo: alerta 
para a direção defensiva

Maio Amarelo: alerta 
para a direção defensiva
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 Foi anunciado que a primeira edição de 
“RuPaul’s Drag Race” no Reino Unido terá 
como jurada uma das intérpretes mais 
queridas do público: maisie Williams, a 
lendária arya Stark de GoT.

 A imersão literária de Rita Lee segue firme. 

Neste fim de semana a rainha do rock brasileiro, 
que se prepara para o lançamento de mais uma 
publicação, liberou a capa de “amiga Ursa – uma 
história triste, mas com final feliz”.

 “Rocketman“ filme, protagonizado por 
Taron Egerton, já é de longe um dos 

lançamentos mais aguardados de 2019.

 De acordo com o The Hollywood Reporter, 
o ator Joshua Jackson foi escalado para viver 
um dos protagonistas da série “Little Fires 
Everywhere”, que está sendo produzida pelo 
serviço de streaming Hulu.

MEDiTaÇÃo
a arquiteta mariana mendonça receberá, 

para um bate-papo seguido de sessões de 
meditação, a psicóloga Bruna Domingos, 
no Studio Off, seu ambiente na CASACOR 
Goiás 2019, amanhã, quarta-feira, (22/05). 

Os convidados para o evento poderão tirar 
dúvidas e vivenciar a prática em clima de 

descontração e relaxamento.

coNFERENcE
Uso de inteligência artificial, tecnologia, 

compartilhamento de serviços e 
empreendedorismo na saúde serão 

algumas tendências tratadas na Gran 
Health Conference, evento promovido 

pelas empresas Atmo Desenvolvimento 
Imobiliário, ABL Prime, Queiroz Silveira 

Incorporadora e CRD – Medicina 
Diagnóstica, realiza nesta quarta-feira, 22 

de maio, a Gran Life Health Conference, 
no estande do Gran Life Medical Complex, 

em Anápolis, a partir das 19 horas. O 
evento, voltado para comunidade médica 

e profissionais de saúde, promoverá a 
discussão sobre o futuro da saúde no 

Brasil.  

MElHoR iDaDE
a personal dieter e Youtuber do canal 

Nutri & Chef, Flávia Custódia, estará neste 
sábado, dia 25 de maio, no Prive Boulevard 

Suíte Hotel, na cidade de Caldas Novas - 
Go, para uma palestra sobre alimentação 
vegana. Ela que é nutricionista com mais 

de 18 anos de experiência, decidiu dedicar 
a vida a ensinar as pessoas a comer com 
prazer e mais saúde. Essa será uma das 
atrações do projeto “O Melhor da Vida 

Prive Hotéis e Parques”, deste fim de 
semana. Voltado para o público da terceira 

idade, a programação diurna e noturna, 
que teve início no dia 19 de maio e se 

encerra no dia 25, também conta com 
caminhada turística, baile de máscaras, 

jogos, aulas de zumba, entre outras ações.

NoiTE BENEFicENTE
Glauber Benfica (vocal e guitarra do El 

Forastero) comanda a noite musical 
do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta 

quarta-feira (22). Ele será acompanhado 
por George Augusto (bateria), Ricardo 

Cangaceiro (baixo), Edinho Oliveira (sax e 
flauta) e pelo convidado especial Rafa Zulu 

(teclado e vocais). Rafa Zulu integra o Jah 
Carregae, do Distrito Federal. A entrada 
cobrada são dois litros de leite, os quais 
serão destinados ao grupo de caridade 

Solidariedade Branca.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Rancho - Marilia Feitosa, Maristela Muller e Fabricia Calixto no primeiro final de semana do rancho APorca na pecuária de Goiânia. 

Mecat - Vitor Damaceno e Camila Martins estiveram no 
evento, que foi em prol da Cavalgada Solidária Mecat. 

2 3

4

Feijoada - Aconteceu neste último sábado (18) a Feijoada 
Mecat, com a presença da embaixadora Daphine Santos. 
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Livro - O chef Marco Soares, do Magna Restaurante, em Goiânia, 
foi o único brasileiro da área a ser convidado para falar sobre o tema 
no livro Livre Blanc de la Gastronomie Responsable.



6 terça-feira, 21 DE maio DE 2019economia

educação financeira
o Buriti Shopping recebe, nos dias 22 e 23 de maio, evento sobre educação 
financeira, realizado pelo Sicoob. Profissionais da área prestarão consultoria 
gratuita ao público sobre como gerir finanças e otimizar recursos. o evento, 
que tem o apoio da SERaSa, SEBRaE e Banco Central, será realizado no Piso 1 
próximo ao Vapt Vupt, das 10 às 22 horas.

agronegócio
o Centro de integração Empresa-Escola (CiEE) deu início às primeiras turmas de 
aprendizes do arco agronegócio e mecanização. os 16 jovens já iniciaram suas 
atividades dentro das corporações, em Cosmópolis (SP). a ação é uma resposta 
da instituição às empresas parceiras que têm solicitado a capacitação de mão-
-de-obra para o setor da economia que representa 32% da balança comercial do 
país. No Centro-Oeste, Goiânia e Cuiabá já estão aptas a receber jovens para capa-
citá-los nesta modalidade. os novos cursos têm como objetivo dar oportunidade 
para jovens entre 18 e 24 anos incompletos. a previsão é que em 2020 o arco te-
nha cinco mil jovens em capacitação e figure entre os três principais programas de 
aprendizagem da instituição, ficando atrás apenas do administrativo e Comércio 
e Varejo, que contam hoje com 54 mil e 13 mil jovens, respectivamente.

Beleza
o Boticário recebe pelo segundo ano o selo de marca de Beleza mais amada 
pelos Brasileiros em premiação anual da Kantar Worldpanel, que mapeia por 
meio de pesquisas e análises o hábito de compras dos brasileiros. a maior rede 
de cosméticos do país foi criada há mais de 40 anos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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cartão de crédito 

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas de cartão
os clientes de ban-

cos de baixa renda 
são os que mais re-

correm à reestruturação 
de dívidas e a principal 
modalidade renegociada 
por essa parcela da popu-
lação é o cartão de cré-
dito, segundo estudo do 
Banco Central (BC). 

A reestruturação de dívi-
da ocorre nas situações em 
que o tomador de crédito 
“enfrenta dificuldades finan-
ceiras evidentes e, em geral, 
já tem parcelas em atraso”. 
É diferente da renegocia-
ção de dívida que costuma 
ocorrer por meio de alonga-
mento de prazos, redução 
de taxas, alteração nas 
condições de pagamen-
to, obtenção de recursos 
adicionais, migração para 
outras modalidades de 
crédito, entre outras pos-
sibilidades, explicou o BC.

Segundo o BC, os toma-
dores de crédito com ren-

da inferior a três salários 
mínimos correspondiam 
a 70% dos clientes que 
reestruturaram dívida, em 
dezembro de 2018.

“Sobressaem nessa fai-
xa os clientes com renda 

de até dois salários míni-
mos, representando 53% 
do total. O saldo reestru-
turado na faixa até três 
salários mínimos totali-
zou R$ 1,2 bilhão, o equi-
valente a 43% da carteira 

ativa reestruturada e a 
0,21% de toda a carteira 
ativa para essa faixa de 
valor”, diz o BC.

Por sua vez, os tomado-
res de alta renda (acima 
de dez salários mínimos) 

haviam reestruturado cerca 
de R$ 660 milhões de suas 
dívidas ou 23% do total da 
carteira reestruturada. O 
número desses tomadores 
também é bem menor, atin-
gindo 5% dos clientes com 
dívidas reestruturadas.

Cartão de crédito
Segundo o BC, 27% dos 

clientes com dívidas rees-
truturadas era da moda-
lidade cartão de crédito. 
Entretanto, as reestrutu-
rações nessa modalidade 
representaram apenas 6% 
do saldo total da carteira 
reestruturada.

O destaque do BC em 
relação a essa modalida-
de é para o número de 
clientes de baixa renda 
com dívidas renegocia-
das. Cerca de 70% das 
reestruturações de cartão 
são de clientes de baixa 
renda (inferior a três sa-
lários mínimos).

Dívidas abaixo 
de R$ 3 mil

Dos cerca de 278 mil 
tomadores que rees-
truturaram dívidas em 
dezembro de 2018, 178 
mil tinham débitos em 
montantes inferiores a 
R$ 3 mil. O saldo total 
reestruturado nessa fai-
xa de valor foi de R$ 220 
milhões, ou seja, aproxi-
madamente 65% dos to-
madores reestruturaram 
dívidas que correspon-
diam a apenas 8% do 
saldo reestruturado to-
tal (R$ 2,9 bilhões).

Por outro lado, 63% 
do saldo da carteira re-
estruturada em dezem-
bro de 2018 referia-se a 
dívidas acima de R$ 50 
mil. O número de toma-
dores nessa faixa, con-
tudo, é pequeno, corres-
pondendo a 5% do total 
de devedores, diz o BC.
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A divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do 
mundo, registrou um crescimento de vendas comparáveis de 6,8% no 1º trimestre 
de 2019, acima da inflação do período e quase o dobro do crescimento do merca-
do. Com esse resultado, as receitas também tiveram uma significativa alta, ficando 
8,6% maiores em comparação ao mesmo período do ano passado, e o EBITDA 
ajustado registrou um aumento de 12,1%, considerando moeda constante. 
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carros

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

adquira o seu carro Novo ou semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem compromisso, Créditos com parcelas a partir de 
309,38 R$. Crédito Para Novo  25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. Crédito para 
Semi Novo 20.138,40 R$. Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. Ligue e agende 
uma visita ! Whatsapp : (062) 98108-1508. Consultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  ÔNix 2015   - Entrada + 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 WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

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

NeW civic lxs PRETo 2008 aUTomÁTiCo 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 compromisso pelo Whatsapp. mais 
informações : Tell/What : (062) 98550-9156. Consultora de 
Vendas: 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 ComPLETa aCEiTo TRoCa E FiNaN-
Cio WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

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

peugeot 206 VERmELHo 2003 ComPLETo 2 PoRTaS 
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.

auto ceNtro Hb e acess órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUa TV10 QD 6 LT 1 ST TRoPiCaL VERDE 
PRÓXimo ao PoSTo ComBUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 3573-4674/9375-5216/8415- 
1031

biZ 125 es 0 Km Entrada + Parcelas de 218,41 R$ & oNix 0 Km. 
Entrada + Parcelas de 592,83. Consultora de Vendas: Cida Bueno 
Whatsapp : (062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro Realização:Cia TEaTRaL ZUmBi 
DoS PaLmaRES - Professor: Paulo Vitória /setor Sul. inscrições: 
(62) 9219-20 33 / (62) 8510 7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe a PaRTiR DE R$ 94,80. NÃo 
PERCa TEmPo VENHa PaRa NET. FoNES: (62) 3626-0075/ 
9186-6656 (Whatsapp) /8550- 9330 (oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo oral até o fim R$ 50,00 com 
local F: 9964-3091 / 9461-2970 / 8593-4990

depilaçÃo masculiNa + massagem relaxaNte - Com 
CERa aNESTÉSiCa Com CaUTERiZa ÇÃo QUE EViTa QUE oS PÊLoS 
ENCRaVE oU aPaRa Com mÁQUiNa. TR: (62) 4101-9525

massageNs e depilaçÃo a mÃoS maSCULiNa mas-
sagem relaxante e sensual, anti-stress, esgotamento físico, 
tântrica, prostática e outras. Terapûtica com estimulação e 
esfoliação corporal. 9117-4159 / 99901-8676

esoterismo

veNHa buscar uma luZ para sua vida!! *** JoGa-SE CaR-
TaS, BÚZioS. FaZ E DESFaZ QUaLQUER TiPo DE TRaBaLHo Com 
CaBLoCo TiRa PRiCaZa. FoNES: 3274-2925/ 8177-5070/ 9370- 5833. 
Com 30 aNoS DE EXPERiÊNCia. SEToR JaRDim amÉRiCa
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Futebol 

Seleção começa a se apresentar na 
Granja Comary nesta quarta-feira

A seleção brasileira 
de futebol, chefiada 
pelo treinador Tite 

(Adenor Leonardo Bacchi), 
começa a se apresentar 
no Centro de Treinamento 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), na Gran-
ja Comary, em Teresópolis, 
na região serrana do Rio 
de Janeiro, a partir desta 
quarta-feira (22), para o 
início da preparação visan-
do os jogos da Copa Amé-
rica Brasil 2019.

Além dos 23 jogadores 
convocados, formam ain-
da a delegação médicos, 
fisioterapeutas, roupeiros, 
massagistas, entre outros. 
De acordo com o planeja-
mento da equipe técnica, 
na quinta-feira (23), às 
16h, os jogadores iniciam 

a fase de treinamentos. 
O planejamento prevê, 
também, duas partidas 
amistosas contra o Catar 
e Honduras.

O Brasil enfrenta  a 
equipe do Catar no dia 5 
de junho, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília. 
O jogo contra Honduras 
ocorrerá no dia 9 de junho, 
no Beira-Rio, em Porto Ale-
gre. A viagem da seleção a 
Brasília está prevista para 
4 de junho, às 21h30.

Como os jogadores con-
vocados por Tite se apre-
sentarão em datas diferen-
tes durante a preparação, 
atletas jovens de vários 
clubes estarão na Granja 
Comary completando o 
grupo de jogadores para 
os treinos com bola. Eles 

permanecerão em Teresó-
polis de 23 a 29 de maio.

Foram chamados os 
goleiros Phelipe (Grê-
mio) e Yuri Sena (Vitória), 
os defensores Weverton 
(Cruzeiro), Morato (São 
Paulo), Nestor (São Pau-
lo), Bruno Fuchs (Inter-
nacional) e Ramon (Inter-
nacional), os meias Alan 
(Palmeiras) e Gui Azevedo 
(Grêmio), além do atacan-
te Martinelli (Ituano).

A estreia da seleção 
brasileira na Copa Amé-
rica será no dia 14 de 
junho, às 21h30, contra a 
Bolívia, no Morumbi, em 
São Paulo. Nessa fase de 
grupos, o Brasil enfrenta-
rá ainda a Venezuela e o 
Peru nos dias 18 e 22 de 
junho, respectivamente.

Brasil enfrenta  a equipe do Catar no dia 5 de junho
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O planejamento de treinamentos da seleção prevê, também, duas partidas amistosas contra o Catar e Honduras
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