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n o ministério Público avalia questio-
nar na Justiça a nomeação do profes-
sor William machado para o Conselho 
Estadual de Educação, cujos membros 
devem comprovar idoneidade. Ele 
está condenado à prisão por peculato. 

n Até na área da cultura, área a que 
sempre foi avesso, Iris Rezende está 
se dando bem. Nos próximos dias, a 
prefeitura vai bancar a realização de 
um inédito, inacreditável e espeta-
cular festival de óperas em Goiânia. 

n o secretário da Casa Civil anderson 
máximo, que é procurador do Estado, 
deixará o cargo para concorrer à lista 
sêxtupla da oaB-Go com vistas à pró-
xima vaga no Tribunal de Justiça desti-
nada ao quinto constitucional. 

n A primeira inauguração de uma 
obra própria do governador Ro-
naldo Caiado será a Policlínica 
de Posse, à qual se seguirão pelo 
menos 7 outras, em cidades dis-
tantes da capital e desatendidas 
de assistência médica.

n Previsão do senador Vanderlan 
Cardoso: Jair Bolsonaro não acolherá 
a proposta do governador Ronaldo 
Caiado para destinar 30% do FCo ao 
governo de Goiás. ”Vai contra tudo 
que o presidente pensa”, explicou. 

n O deputado federal Célio Silveira 
penou com a péssima repercussão 
do seu voto, na comissão especial da 
Câmara, a favor de tirar o COAF do 
ministro Sérgio Moro. No plenário, 
ele mudou de ideia e votou contra.

n Um político de Rondônia, ex-
-senador, disse a um deputado da 
bancada goiana na Câmara que a 
passagem de Fátima Gavioli pela 
Secretaria da Educação do seu Es-
tado foi desastrosa. “Vocês ainda 
vão ver”, vaticinou.

n Mais uma façanha de Iris Rezende: 
após zerar o rombo da prefeitura, 
acaba de anunciar reajuste de quase 
5% para todos os funcionários mu-
nicipais. Já os servidores do Estado 
não terão aumento nenhum.

n A mordida que o governador Ro-
naldo Caiado quer dar nos recursos 
do FCO, desviando um terço para o 
governo do Estado, só será possível 
a partir do ano que vem. O dinheiro 
deste ano já está comprometido.

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

Com a decisão de suspender a quitação de qualquer despesa inscrita em restos a pagar (claro, 
deixando aberta a possibilidade de exceções, desde que autorizadas por ele), o governador 
Ronaldo Caiado praticamente deu por encerrados os seus esforços para conseguir um socorro 
financeiro do governo federal ainda neste ano – e já aceitou a ideia de que qualquer possibi-
lidade nesse sentido fica para o ano que vem. Mesmo porque a reforma da previdência deve 
ainda polarizar as atenções do Congresso até meados do segundo semestre, dada a lentidão 
com que está tramitando e os seguidos impasses provocados pela articulação política do go-
verno. Tanto o esperado plano de apoio aos governadores quanto a possibilidade de lançar 
mão de uma fatia do Fundo Constitucional do Centro Oeste – FCO não têm mais condições de 
viabilidade a curto prazo, já que dependem de projetos (ou, quem sabe, uma emenda consti-
tucional, no caso do FCO) que precisam ser submetidos à apreciação legislativa. Por ora, em 
Goiás, as soluções terão que ser as domésticas e nesse quesito Caiado também está atrasado.
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iBaNEiS poDE tiRaR a pRESiDÊNcia Do MDB DE DaNiEl VilEla
O ex-deputado federal e atual presidente do diretório estadual do MDB Daniel Vilela tem, sim, chances de ser erigido à presidência na-
cional do partido – ele conta com o apoio da bancada emedebista na Câmara, liderada pelo seu amigo Baleia Rossi, um dos chefes do 
Centrão. mas Daniel Vilela enfrenta alguns obstáculos. Para começo de conversa, preside uma seção estadual do partido que rachou e 
que não o apoiou integralmente na eleição passada para governador. os dissidentes caiadistas estão inclusive pressionando o diretório 
nacional para que faça uma intervenção em Goiás, colocando como presidente estadual o senador Luiz Carlos do Carmo – que usa como 
trunfo o seu mandato e ameaça se transferir para outra legenda, caso não seja atendido. Depois, existe uma preferência ostensiva do 
ex-presidente José Sarney, de peso indiscutível quanto as decisões dentro do mDB, pelo governador de Brasília ibaneis Rocha, que, tal 
como Daniel Vilela, também é um quadro da nova política (digamos assim, com alguma licença poética).

pESQUiSa Da aDial MoStRoU o ÓBVio: GoiÁS QUER MaiS iNDÚStRiaS
A Adial, que representa as 600 empresas beneficiadas com incentivos fiscais em Goiás, publicou uma pesquisa destinada a mostrar que os goianos 
apoiam maciçamente a industrialização do Estado. É o óbvio. Ninguém seria contra mesmo. Falta agora mostrar, concretamente, quais as vantagens 
que o Estado leva ao abrir mão da arrecadação do ICMS em troca de mais fábricas – principalmente em um momento de crise fiscal, com despesas 
superiores às receitas, como reclama diariamente o governador Ronaldo Caiado. É isso que importa: os incentivos fiscais, que já completaram 40 anos, 
já deram o que tinham de dar, segundo a secretária da Economia Cristiane Schmidt, ou ainda podem servir ao desenvolvimento estadual?

iSMaEl alEXaNDRiNo aJUDoU a DERRotaR RollEMBERG EM BRaSília
Passou despercebido até agora, mas a má gestão na área da Saúde foi fundamental para que armando Rollemberg, que era governador 
e tentava a reeleição, fosse derrotado pelo advogado ibaneis Rocha nas eleições do ano passado em Brasília. Rollemberg não se saiu bem 
no esforço para melhorar o atendimento à população nas regiões mais pobres da capital nacional, perdendo nas urnas com uma larga 
margem de votos (na verdade, o então governador só ganhou na região central do Distrito Federal). Apesar da riqueza de recursos com 
que contou para trabalhar na saúde, ele só conseguiu fazer uma obra – a construção do segundo bloco do Hospital da Criança, que foi 
insuficiente para mostrar um bom desempenho. Detalhe que interessa em Goiás: o secretário de Saúde de Rollemberg foi ismael alexan-
drino, o mesmo que o governador Ronaldo Caiado nomeou para o governo.

cENÁRio FaVoRÁVEl paRa FRaNciSco JR. EM GoiÂNia
Está se desenhando um cenário altamente favorável para a candidatura do deputado federal Francisco Jr. a prefeito de Goiânia, em 2020, como 
principal nome de oposição à reeleição de Iris Rezende. Além do recall (já disputou a prefeitura no último pleito, quando ficou em 4º lugar), ele 
ganhou para a Câmara com surpreendentes 111 mil votos, dos quais a metade na capital, Francisco Jr. é do PSD e pode atrair o apoio de um leque 
de legendas, inclusive o PSDB, que não tem nomes viáveis para a disputa. É certo, assim, que contará com um bom tempo de propaganda na 
televisão, quando poderá vender a sua imagem de bom moço e de um dos raros políticos de ficha limpa – mercadoria eleitoral em alta no país. 

No 2º caRGo EStaDUal MaiS iMpoRtaNtE, tEJota NÃo acHa UM paRtiDo
Dono do segundo cargo teoricamente mais importante da hierarquia de poder do Estado, o vice-governador 
Lincoln Tejota vive uma situação absolutamente estranha: não está filiado a nenhum partido político e também 
não tem para onde ir, pelo menos no momento. É óbvio que Tejota está à procura de uma agremiação onde possa 
exercer o seu controle, mas, no mercado partidário de Goiás, não há disponibilidades, com todas as siglas ocupa-
das – talvez com exceção do Cidadania (antigo PPS), que é dirigido pelo ex-deputado federal Marcos Abrão Roriz, 
sobrinho da ex-senadora Lúcia Vânia. Como está sem mandato, a tendência é que perca o comando do Cidadania 
para o tem, hipótese em que o vice se enquadra. A indefinição prejudica e esvazia Tejota politicamente.

paRa o GoVERNo caiaDo, EStE aNo JÁ EStÁ pERDiDo: 
QUalQUER MUDaNÇa MaiS pRoFUNDa Fica paRa 2020
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Sessão desta 3ª traz o projeto que concede 
título de cidadão goiano a Jair Bolsonaro

os deputados esta-
duais goianos vão 
realizar a primeira 

sessão ordinária da se-
mana nesta terça-feira, 
28. A Ordem do Dia traz 
na pauta 232 processos 
legislativos e 13 reque-
rimentos. Os processos 
em pauta para a reunião 
contemplam iniciativas 
parlamentares, da Go-
vernadoria e do Tribu-
nal de Contas do Esta-
do. A sessão terá início 
às 15 horas, no Plenário 
Getulino Artiaga.

Um dos projetos que 
constam da pauta é o de 
autoria do deputado De-
legado Humberto Teófilo 
(PSL) que concede título 
de cidadania goiana ao 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PSL), pau-
lista da cidade de Glicé-
rio e radicado no Rio de 
Janeiro há várias décadas. 

São quatro projetos 
de lei parlamentar em 
fase de votação defini-
tiva, 105 em primeira 

votação e 71 projetos 
de lei com pareceres fa-
voráveis aprovados que 
estão sendo encami-
nhados pela Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ). A pauta 
traz também sete proje-
tos parlamentares com 
pareceres contrários de 
comissões, 41 vetos e 
quatro processos em 
fase de votação única, 
sendo três referentes 
a indicação de nomes 
para compor o Conselho 
Estadual de Educação e 
um encaminhamento de 
contas do Tribunal de 
Contas do Estado, refe-
rente ao ano de 2017.

Votações da 
semana passada

Na semana que pas-
sou, os deputados esta-
duais fecharam a apro-
vação da segunda etapa 
da Reforma Administra-
tiva e outros 13 proje-
tos. A votação das maté-

rias se deu no Plenário 
Getulino Artiaga. Dentre 
as matérias tramitadas 
durante a penúltima se-
mana de maio, 11 foram 
aprovadas em definitivo.

As matérias com tra-
mitação finalizada na 
Casa são referentes a 
nove processos do Exe-
cutivo, sendo quatro 
projetos de lei, dentre 
eles o projeto da Refor-
ma Administrativa; uma 
indicação de nome para 
o Tribunal de Contas 
dos Municípios; duas 
indicações de nomes 
para o Conselho Esta-
dual de Educação em 

votação única; e dois 
vetos. Em segunda e de-
finitiva votação foram 
aprovados também um 
projeto da Mesa Direto-
ra da Casa e um projeto 
de lei parlamentar.

Durante a semana, 
ainda, entraram em tra-
mitação na Casa 23 pro-
cessos legislativos. Fo-
ram dez projetos de lei 
de iniciativa parlamen-
tar, um pedido de licen-
ça da Governadoria, dez 
relatórios da Secretaria 
de Estado da Saúde, uma 
indicação de nome para 
ocupar o cargo de Con-
selheiro do Tribunal de 

Contas dos Municípios, e 
a solicitação de devolu-
ção do processo que dis-
põe sobre a autorização 
ao chefe do Poder Exe-
cutivo de instituir o Pro-
grama Passe do Jovem 
Estudante (PJE).

Sessões Ordinárias
As sessões ordinárias 

constituem o calendário 
anual de trabalho legisla-
tivo e possuem a Ordem 
do Dia previamente de-
signada, ou seja, têm uma 
pauta de votação. São re-
alizadas normalmente às 
terças, quartas e quintas-
-feiras e compõem-se das 

seguintes fases: Abertura, 
onde são feitas apresenta-
ções de matérias e demais 
comunicações parlamen-
tares; Pequeno Expedien-
te; Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.

A população poderá 
prestigiar a reunião dos 
deputados estaduais, cujo 
acesso se dá pela entrada 
exclusiva a visitantes, lo-
calizada na Alameda dos 
Buritis, 231, Setor Oeste. 
Os trabalhos podem ser 
acompanhados ainda, ao 
vivo, por meio do site da 
Alego ou pela TV Assem-
bleia, transmitida pelo 
canal 8 da NET. 

aPÓS DELiBERaR 14 PRoCESSoS 
DURaNTE a SEmaNa PaSSaDa, 
iNCLUSiVE a aPRoVaÇÃo Da 
SEGUNDa ETaPa Da REFoRma 
aDmiNiSTRaTiVa, oS DEPUTaDoS 
TÊm 232 PRoJEToS Em PaUTa PaRa 
a REUNiÃo DESTa TERÇa-FEiRa, 28
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Piracanjuba vai integrar no trade turístico de Goiás
“É fundamental fomentar o 
turismo, que rende receitas 
para o município”, afirmou o 
governador Ronaldo Caiado 
ao prestigiar a abertura da 
38ª Exposição Nacional 
de Orquídeas, em Piracan-
juba, na última sexta, dia 
24. Acompanhado da pri-
meira-dama e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Gracinha Caiado, o 
governador garantiu que 
incluirá Piracanjuba no 
trade turístico de Goiás.

“Faremos com que o Par-
que das Orquídeas integre 
o trajeto turístico do Estado 

de Goiás. Isso é fundamen-
tal, trazer o turismo, é o que 
rende divisas e receitas para 
o município. Melhorar e 
apoiar os artesãos, como 
também as pessoas que se 
dedicam a essa culinária 
goiana que sempre foi um 
exemplo”, disse.

Nesta edição, a expo-
sição completa 38 anos e 
contou com expositores 
de 25 cidades, oriundos 
dos estados de São Paulo, 
Bahia, Paraná, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, Distrito 
Federal, além de Goiás. O 
encontro encerrou no últi-
mo domingo, dia 26. 

Durante entrevista, o 
governador ressaltou a 
importância desse evento 
para a economia da cidade. 

“A Exposição realça Goiás e 
temos que cumprimentar 
todas essas pessoas que já 
conseguiram fazer de Pira-

canjuba um ponto de refe-
rência nacional”, salientou.

O prefeito João Barbosa 
agradeceu a visita de Ro-
naldo Caiado e reforçou seu 
apoio ao governo de Goiás. 
“Eu o conheço, governador, e 
sei da sua dedicação, hones-
tidade, vontade de trabalhar 
e de fazer o melhor por Goi-
ás”, disse. De acordo com o 
prefeito, o próximo passo 
para aumentar a produtivi-
dade das orquídeas, os em-
pregos e a renda na cidade 
é a construção de um Orqui-
dário Municipal.

Promovida pela Asso-
ciação Piracanjubense de 

Orquidófilos (APO), em 
parceria com a Coordena-
doria de Associações Or-
quidófilas do Brasil (CAOB), 
Prefeitura de Piracanjuba e 
Câmara Municipal, a Expo-
sição conta com apoio do 
Governo de Goiás e de em-
presários locais.

“Queremos não ser ape-
nas a capital estadual das 
orquídeas, queremos ser a 
capital nacional das orquí-
deas, porque não existe ne-
nhuma cidade no País que 
tem o Palácio das Orquídeas 
nem o Parque das Orquíde-
as natural como nós temos”, 
ressaltou João Barbosa.
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15 mil pessoas são atendidas na 
16ª edição do Prefeitura em Ação

Foi encerrada no sá-
bado, 25, a 16ª edi-
ção do Prefeitura em 

Ação – mutirão de serviços 
e atendimentos da Prefei-
tura de Aparecida de Goi-
ânia. A ação, que comple-
ta dois anos no próximo 
mês, beneficiou, direta e 
indiretamente, mais de 60 
mil famílias do Serra Dou-
rada e dos 14 bairros que 
integram a região. Toda 
estrutura da prefeitura foi 
colocada à disposição da 
população na Escola Muni-
cipal Neivio Rocha durante 
dois dias com mais de 100 
serviços gratuitos como 
exame de vista, atendi-
mento odontológico, corte 
de cabelo, ultrassonogra-
fia, emissão de documen-
tos, foto 3×4, plastificação 
de documentos, vacinação, 
doação de mudas, orienta-
ções do Procon, encami-
nhamento ao mercado de 
trabalho, assistência jurí-
dica, cadastro e atualiza-
ção de programas sociais 
como o Bolsa Família.

De acordo com o pre-
feito Gustavo Mendanha, 
o Prefeitura em Ação pro-
move ações conjuntas que 
melhoram o dia a dia de 
quem vive na região bene-
ficiada, aproximando o po-
der público dos moradores. 
“Nosso objetivo é estar 
em contato direto com a 
população. O gestor que 
sabe das necessidades do 
seu município consegue 
promover ações diretas e 
assertivas para trazer me-
lhorias para a cidade. To-
dos os meses nós levamos 
a estrutura da prefeitura e 
também minha presença 
física para próximo das 
pessoas, oferecendo diver-
sos serviços. O intuito prin-
cipal é melhorar sempre 
a qualidade de vida dos 
aparecidenses”, destacou 
o gestor acompanhado do 

vice-prefeito Veter Martins.
Gustavo ressalta que 

aproveita a ocasião para 
atender diretamente os 
moradores. “Conversamos 
com a comunidade, ou-
vimos sugestões, elogios 
e até reclamações que 
foram encaminhadas di-
retamente para as pastas 
responsáveis para que 
providências possam ser 
tomadas, resolvendo as 
demandas da população 
aparecidense”, apontou 
o prefeito durante o en-
cerramento de mais uma 
edição do mutirão de 
serviços que foi lançado 
na última segunda-feira, 
20. A frente de serviços 
realizou durante toda a 
semana serviços de lim-
peza e manutenção, como 
roçagem de lotes baldios, 
retirada de entulhos, lim-
peza de boca de lobos, 
troca de lâmpadas, revi-
talização da sinalização 
de trânsito, pintura de 
meio fio, recapeamento, 
tapa-buraco, entre outras 
ações de urbanização.

Atendimentos
Mais de 45 mil mora-

dores dos bairros Serra 
Dourada, Marista Sul, An-

drade Reis, Jardim Monte 
Cristo, Jardim dos Giras-
sóis, Loteamento Águas 
Claras, Parque Rio das 
Pedras, Vila São Miguel, 
Parque das Águas Praia 
Clube, Jardim Rosa do 
Sul, Jardim Iracema, Re-
sidencial Brasicon, Bairro 
Vera Cruz, Jardim Belo 
Horizonte e Centro fo-
ram impactados.  Ainda 
dentro das ações do Pre-
feitura em Ação, agentes 
de endemias realizaram 
o trabalho intensivo de 
combate ao mosquito Ae-
des Aegypti, que transmi-
te doenças como dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
O ‘Arrastão contra o Ae-
des’ visitou 15 mil casas, 
comércios e terrenos va-
gos, eliminando criadou-
ros do mosquito que tem 
como habitat natural am-
bientes com água parada.

Ao saber que no Pre-
feitura em Ação seriam 
realizados exames oftal-
mológicos, a aposenta-
da Maria do Socorro, 72 
anos, não perdeu tempo. 
“Às vezes a gente não 
tem condições de fazer 
um exame de vista, e o 
prefeitura em ação traz 
esse benefício pra nós”, 

disse a moradora da 
região do setor Monte 
Cristo neste sábado, 25. 
Dona Fátima contou que 
acompanha o Prefeitura 
em Ação e que já parti-
cipou de outras edições. 
“Poder participar do mu-
tirão de atendimentos 
perto da minha casa, é, 
pra mim, é um privilé-
gio. E venho acompa-
nhando o crescimento e 
a melhoria da nossa ci-
dade, por isso só tenho 
a agradecer ao prefeito 
Gustavo Mendanha e a 
sua equipe”, ressaltou a 
dona de casa.

Presente no último dia 
dos atendimentos, o ex-
-deputado estadual Mar-
lúcio Pereira ressaltou 
que o mutirão de serviços 
é um trabalho importante 
para a população. “Muitos 
moradores não têm con-
dições de percorrer lon-
gas distâncias para poder 
procurar um atendimen-
to. Por isso que este é um 
dos melhores programas 
em prol da população e 
só tenho que parabenizar 
o prefeito Gustavo Men-
danha. Quem também 
marcou presença no en-
cerramento da ação neste 

sábado, 25, foi o deputa-
do federal professor Alci-
des. “O mutirão de aten-
dimentos é um trabalho 
belíssimo, que beneficia 
diretamente milhares de 
moradores”, disse. “Nós 
vereadores, representan-
tes diretos dos cidadãos, 
agradecemos à admi-
nistração municipal por 
este evento”, sublinhou o 
vereador Elias Júnior que 
estava acompanhado dos 
parlamentares Hilário 
Giacomet, Rosildo Mano-
el, Almeidinha, Isaac Mar-
tins e Araújo.

Lazer
O Prefeitura em Ação 

também oferece diversas 
opções de lazer e recre-
ação para à população. A 

criançada que esteve na 
Escola Municipal Neivio 
Rocha na sexta e nes-
ta sábado aproveitaram 
bastante e se divertiram 
com brincadeiras como 
pebolim, tênis de mesa, 
pintura facial, oficinas de 
desenho e muita música. 
Também foram distribu-
ídos pipoca e algodão 
doce de forma gratuita. 
“Vim com minha mãe 
para ela cortar o cabelo 
e eu aproveitei pra brin-
car. Eu gostei muito de 
tudo. Brinquei no ping 
pong, joguei pebolim, 
pintei meu rosto e comi 
algodão-doce”, contou 
todo descontraído o pe-
queno João Henrique, de 
8 anos, morador do setor 
Andrade Reis.

as milhares 
de pessoas 
beneficiadas com 
serviços gratuitos 
moram nos 
quinze bairros da 
região do Setor 
Serra Dourada
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 “Downton abbey” está de volta! a 
série, que agora receberá um filme, 
ganhou seu primeiro trailer. o 
programa teve seis temporadas e o 
longa irá acrescentar mais um capítulo 
à história.

 Cardi B aparentemente pretende ter 

seu próprio espaço na televisão. De 
acordo com o TmZ, a rapper apresentou 
documentos legais para garantir o nome 
“Bocktails with Cardi B”.

 Bebe Rexha lançou uma enquete 
em seu Twitter pedindo para que seus 
fãs votassem entre duas opções: “20 

anymore” ou “Heaven sent” para o 
lançamento do novo single.

 a banda 5 Seconds of Summer 
lançou, seu mais novo single, “Easier”, 
que já veio acompanhado de clipe, 
uma produção mais sombria, uma 
pegada meio dark.

HisTÓRia DE aMoR
Como forma de celebrar o seu novo posicionamento 

“onde tem amor tem beleza”, o Boticário 
promoverá no dia 07 de agosto um show exclusivo 

para os consumidores da marca, com os cantores 
ivete Sangalo, Jota Quest e Silva. Para concorrer a 

ingressos, basta contar uma história pessoal e real 
de amor na plataforma www.boticario.com.br/

amor, até dia 22 de junho. as 500 narrativas mais 
tocantes serão selecionadas e receberão um par de 
ingressos. o regulamento completo está disponível 

no site www.oboticario.com.br/amor.

HÁBiTos DE coNsUMo
o Flamboyant Shopping apresenta em maio, um 

novo evento institucional, o “Conexão Flamboyant 
por Vida Simples”. a ação inédita alia conteúdo e novas 
experiências dentro de um shopping center a partir de 

temas como comportamento, valores humanos, 
equilíbrio, relações interpessoais, sustentabilidade 
e consumo consciente e afins. No line up que está 

sendo preparado, está previsto grandes nomes 
do coach e lifestyle brasileiro, além de aulões, talk 

shows e programações paralelas oferecidas nas 
lojas.   o evento é uma parceria com o casal Luciana 
Pianaro e Eugenio mussak, proprietários da Revista 

Vida Simples, e do gerente de inovação social na 
Universidade de oxford, inglaterra Hilden allgaier.

NoViDaDE
o Bob’s apresenta uma suculenta novidade a partir 

de terça-feira, dia 18 de junho, com o lançamento 
do sanduíche Bob’s Tentador. Composto por novo 

pão brioche, maionese Hellmann’s, alface e tomate, 
o consumidor poderá escolher qual o tipo de 

proteína que ele prefere: um saboroso e exclusivo 
hambúrguer de 160g ou 120g de sobrecoxa de 

frango empanada.“os destaques do Bob’s Tentador 
são as carnes. Nosso hambúrguer de 160g é único 

na categoria e a sobrecoxa de frango empanada 
de 120g é uma novidade no nosso cardápio, um 
corte mais suculento. Tanto um quanto o outro 

acompanham muito bem a maciez característica do 
novo pão brioche”, diz Raquel Paternesi, diretora de 

marketing do Bob’s.

PRiMEiRa lUTa
atleta Goiano de muay Thai e mma João Victor 
Falcão, fará sua primeira luta na Tailândia após 

um mês de preparação. o combate acontecerá no 
próximo dia 28 de maio ás 20 hrs (horário local) 
no Rawai Boxing Stadium, localizado na cidade 

de Phuket na Tailândia. Será contra o atleta russo 
Dannill Sinbi. o atleta que acabou de passar por 
uma temporada de treino na Europa, chegou a 

Tailândia com sede para conquistar sua primeira 
vitória internacional! “Eu finalmente estou vivendo 

o meu sonho de viver só pelo esporte, treinando 
dia e noite. E mal vejo a hora de subir no ringue pra 

representar meu estado e meu país”, afirma ele!

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

CasaCor - a empresária Lívia azevedo, franqueada da Bontempo, estava entre as anfitriãs do coquetel 
que contou com a presença da cantora Joelma, no espaço projetado pela arquiteta meire Santos na CasaCor. 

Aniversário - A artista plástica e empresária Andreia Nunes, 
comemorou seu aniversário na Estância São José, em Trindade 
(Go) e a locutora Ediliana Fonseca era uma das convidadas. 

2 3

4

Compras - A cantora Naiara Azevedo tirou a tarde da última 
terça-feira (21) para fazer compras na Carmem Steffens do 
Flamboyant e foi recepcionada pela franqueada Carla Sales. 
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Life Care - o evento Life Care que acontece no Shopping 
Bougainville, contará com a presença da atriz maitê Proença, que 
fará uma palestra acompanhada de uma sessão de autógrafos.
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crescimento
as expectativas para o PiB brasileiro seguem 
reduzindo, de acordo com números da orga-
nização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (oCDE). o relatório Perspectiva 
Econômica da oCDE mostra que a expansão 
da atividade brasileira em 2019 será de 1,4%, 
no lugar da de 1,9% prevista em março. Para 
2020, a previsão baixou de 2,4% para 2,3%.

china
o alibaba, site de comércio chinês, cresce 
superando as expectativas. o grupo investiu 
em novas linhas de negócios e agora repor-
tou aumento de 51% na receita do de janeiro 
a março, comparando com o mesmo perí-
odo de 2018. isso representa receita de 93,5 
bilhões de iuans (13,6 bilhões de dólares). as 
vendas cresceram 39% e o lucro líquido atri-
buível aos acionistas ordinários subiu para 
25,83 bilhões de iuans.

indústria
o Pmi industrial, que reflete as condições 
de negócios, do Japão caiu. o cenário é 
medido pela iHS markit e mostra que o nú-
mero recuou de 50,2 em abril para 49,6 em 
maio. Em seis anos, esta é a primeira vez 
que o indicador fica abaixo de 50. Tensão 
entre China e EUa teria motivado preocu-
pação de produtores japoneses.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

Banco central

Projeção de crescimento da economia 
em 2019 cai pela 13º vez seguida
o mercado finan-

ceiro segue redu-
zindo a estima-

tiva de crescimento da 
economia este ano. Pela 
13ª vez seguida, caiu a 
projeção para a expan-
são do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de 
todos os bens e servi-
ços produzidos no país. 
Desta vez, a estimativa 
foi reduzida de 1,24% 
para 1,23%. Para 2020, a 
projeção foi mantida em 
2,50%, assim como para 
2021 e 2022.

Os números são do bo-
letim Focus, publicação 
semanal elaborada com 
base em perspectivas de 
instituições financeiras 
sobre os principais in-
dicadores econômicos. 
O boletim é divulgado 
às segundas-feiras, pelo 
Banco Central (BC).

Inflação
A estimativa de infla-

ção, calculada pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 

(IPCA), foi mantida em 
4,07% este ano, em 4%, 
em 2020, e em 3,75%, 
em 2021 e 2022.

A meta de inflação de 
2019, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25% com 
intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para 
2020 está no centro da 
meta: 4%. Essa meta tem 
intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.

Para 2021, o centro 
da meta é 3,75%, tam-
bém com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ainda 
não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Para controlar a infla-
ção, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. 
Para o mercado finan-
ceiro, a Selic deve per-
manecer no seu mínimo 
histórico de 6,50% ao 
ano até o fim de 2019.

Para o fim de 2020, a 

projeção permanece em 
7,25% ao ano. Para o fim 
de 2021, a previsão foi 
mantida em 8% ao ano 
e para o final de 2022, 
segue em 7,50% ao ano.

A Selic, que serve de 
referência para os de-
mais juros da econo-
mia, é a taxa média co-
brada nas negociações 
com títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, 

registradas diariamen-
te no Sistema Especial 
de Liquidação e de Cus-
tódia (Selic).

A manutenção da Se-
lic este ano, como prevê 
o mercado financeiro, 
indica que o Copom con-
sidera as alterações ante-
riores nos juros básicos 
suficientes para chegar à 
meta de inflação.

Ao reduzir os juros 

básicos, a tendência é 
diminuir os custos do 
crédito e incentivar a 
produção e o consumo.

Para cortar a Selic, a 
autoridade monetária 
precisa estar segura de 
que os preços estão sob 
controle e não correm 
risco de ficar acima da 
meta de inflação.

Quando o Copom au-
menta a Selic, o objeti-

vo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque 
os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimu-
lam a poupança.

Dólar
A previsão do merca-

do financeiro para a co-
tação do dólar permane-
ce em R$ 3,80 no fim de 
2019 e de 2020.
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A Junior Achievement realizou seu tradicional evento Café com RH, um en-
contro com os gestores responsáveis pelos Recursos Humanos das mais de 
30 empresas parceiras da ONG em Goiás. O evento teve como objetivo sen-
sibilizar esses administradores sobre a importância do voluntariado corpo-
rativo, além de compartilhar as boas práticas dessa experiência.
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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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portimão

A casa da Seleção Brasileira Feminina em Portugal

É em uma cidadezinha 
do litoral sul de Portu-
gal que a Seleção Bra-

sileira Feminina concentra 
sua preparação para a Copa 
do Mundo da França. A cida-
de escolhida é Portimão, na 
região do Algarve, conhe-
cida pela Praia da Rocha e 
as deslumbrantes falésias. 
O município fica a cerca de 
três horas de Lisboa e rece-
be a delegação brasileira 
até 5 de junho, dia em que 
a Seleção viaja à França. A 
estreia na competição será 
no dia 9, contra a Jamaica. 
A cidade-sede da equipe 
brasileira em Portugal 
conta mais histórias que 
seus apenas 50 mil habi-
tantes fazem parecer.

As páginas 
de Portimão

Desde muito antes de 
Portugal ser o que é hoje, o 

povoado já era uma famo-
sa parada comercial entre 
os povos antigos. Os roma-
nos fizeram de Portimão 
um porto importante na 
rota comercial europeia. 

Porém, apesar da for-
mação do Reino de Portu-
gal datar do século XII,  a 
vila de Portimão só foi re-
conhecida no ano de 1453 
– quase 50 anos antes da 
chegada dos portugueses 
ao Brasil. Agora protegida 
por fortes muito bem ar-
mados, Portimão era capaz 
de se defender de ataques 
piratas e corsários, muito 
comuns aos século XV.

É nessa época que a 
atividade pesqueira da vila 
começa a ganhar notorie-
dade. Nada como chegar, 
ainda nos dias de hoje, ao 
cais de Portimão e apreciar 
uma bela sardinha lavada 
na água do mar.

A vila passa a ser reco-

nhecida como cidade ape-
nas em 1924, pelo então 
presidente Manuel Teixei-
ra Gomes. O curioso é que 
Manuel, sétimo presidente 
da República Portuguesa, 
é nascido em Portimão e 
hoje dá nome a uma biblio-
teca no centro da cidade.

O futebol 
no Algarve

Orgulho do Algarve, o 
Portimonense Sporting 
Clube é o único time da 
região na primeira divi-
são portuguesa. O Alvi-
negro, fundado em 1914, 
conquistou duas vezes o 
campeonato da Segunda 
Liga – a últimas delas na 

temporada 2016/17. Na 
primeira divisão, a melhor 
classificação do clube foi o 
quinto lugar em 1984/85.

A relação do Portimo-
nense com o Brasil ficou 
mais próxima com Robson 
Ponte, ex-atacante do Gua-
rani, como vice-presidente 
do clube. Mozer, ex-za-
gueiro da Seleção e ídolo 
do Flamengo, também fez 
parte desta história quan-
do assumiu o comando da 
equipe em 2011. O Alvine-
gro costuma contar com 
jovens jogadores brasilei-
ros no elenco. Foram 16 na 
última temporada.

Um deles é Bruno Ta-
bata, atacante convocado 
para a Seleção Olímpica 

– que disputa o Torneio 
Maurice Rivello no mês 
que vem. Tabata, de 22 
anos, chegou ao clube na 
temporada 2015/16 e foi 
um dos heróis da volta à 
primeira divisão. O cami-
sa 11 alvinegro também 
já vestiu preto e branco 
no Brasil: ele foi revelado 
pelo Atlético-MG, onde 
foi campeão da Copa do 
Brasil Sub-17 – com direi-
to a gol na decisão.

A casa da Seleção
É no Portimonense 

onde a Seleção vai se sen-
tir em casa. O clube abre 
as portas para as atletas se 
prepararem para a Copa do 

Mundo nas duas semanas 
que antecedem o início 
da competição. O Centro 
de Treinamentos do Por-
timonense vai receber os 
treinos da Seleção, que 
escolheu a cidade já para 
iniciar a aclimatação com 
o fuso horário e o clima se-
melhantes aos da França, 
onde vai rolar o Mundial.

O Estádio Municipal 
de Portimão foi inaugu-
rado em 1937, esbanja 
o charme do Algarve, e 
recebe com orgulho os 
alvinegros da cidade. O 
gramado ostenta um ver-
de de dar inveja a gran-
des estádios pelo mundo, 
e foi eleito o melhor de 
Portugal em 2018.

Paraíso na região do algarve recebe 
as atletas do Brasil semanas antes da 
Copa do mundo, na França
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