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n Não apareceram mais do que 5 mil 
pessoas no ato em frente à sede da 
Polícia Federal a favor do presidente 
Jair Bolsonaro. O número é bem me-
nor que a manifestação do último dia 
15 contra os cortes na Educação. 

n O ex-senador Demóstenes Torres 
está publicando artigos na imprensa 
nacional que têm gerado repercus-
são e polêmica. O último trouxe crí-
ticas ácidas aos gastos exagerados 
do Judiciário e do Ministério Público.

n Segundo o deputado José Nelto, o 
presidente Jair Bolsonaro vai ajudar o 
governador Ronaldo Caiado a lançar 
mão de 30% dos recursos do FCO a 
título de socorro financeiro. Ele ouviu 
a notícia da própria boca do capitão. 

n O ex-prefeito de Inhumas Abelar-
do Vaz, que renunciou ao cargo para 
assessorar o senador Vanderlan 
Cardoso, viaja dia e noite pelos mu-
nicípios articulando projetos para as 
eleições municipais de 2020.

n Mesmo com uma pesada pauta de 
reivindicações junto o governo fede-
ral, aguardando ajuda financeira para 
o seu governo, Ronaldo Caiado negou 
sua presença aos atos de rua do últi-
mo domingo a favor de Jair Bolsonaro.

n A pesquisa da Adial sobre os incenti-
vos fiscais mostrou grande aprovação 
para a política de industrialização do 
Estado, mas também revelou que en-
tre os goianos já há frustração com os 
governos Caiado e Bolsonaro. 

n O deputado federal Célio Silveira 
não fica mais um dia no PSDB caso 
seja aberta uma janela partidária. 
Ele está assustado com as críticas, 
nas redes sociais, por estar na mes-
ma agremiação do ex-governador 
Marconi Perillo. 

n Era previsto e aconteceu: o ex-
-deputado Daniel Vilela perdeu to-
talmente a visibilidade ao ficar sem 
mandato. Nem o cargo de presi-
dente do diretório estadual do MDB 
tem garantido a ele qualquer espaço 
na mídia.

n Foi muito forte o pito que o gover-
nador Ronaldo Caiado passou no seu 
secretariado, em reunião a portas 
fechadas na semana passada. Tem a 
ver com os casos policiais envolvendo 
funcionários da Saneago e da Seduc.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (MAIS INFORMAÇÕES: WWW.BLOGDOJLB.COM.BR)

“Todos os filiados ao PSD acusados de irregularidades devem se afastar do partido para cuidar de 
suas defesas. Peçam para sair. Caso inocentados, podem voltar ao partido”. A declaração é do go-
vernador de São Paulo João Dória e atinge como um raio o seu amigo e protegido Marconi Perillo 
– o que mostra que Dória, hoje a maior liderança nacional dos tucanos, não está para brincadei-
ras. Para piorar as coisas e empurrar Marconi para fora do PSDB, o partido realiza no próximo dia 
31 a convenção que escolherá o seu novo presidente (o atual é o ex-governador Geraldo Alckmin) 
e aprovará também o seu código de ética, o primeiro na história partidária brasileira. Um dos itens 
está de acordo com a proposta de Dória, ao determinar o afastamento obrigatório dos tucanos 
que sejam alvo de qualquer apuração pela prática de improbidade ou corrupção. “Os acusados 
deverão fazer a sua defesa fora do PSDB. Se alguém fez alguma coisa errada, que pague por isso, 
que tenha o seu julgamento e direito de defesa pleno. Peça licença, tenha grandeza, se afas-
te. Faça sua defesa, se for isento, volte, será bem vindo, será aplaudido. Mas tenha a dignida-
de de fazer a sua defesa fora do PSD”, explicou com clareza didática o governador paulista.
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AGRONEGÓCIO SERÁ O MAIOR PREJUDICADO COM MUDANÇA NO FCO
O setor da economia cuja defesa foi a tônica da carreira política do governador Ronaldo Caiado – o agronegócio – será o maior prejudicado 
caso venha a se concretizar a proposta de desvio de um terço dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, para bancar 
gastos do governo de Goiás com obras infraestrutura e também com custeio (pagamento de pessoal e manutenção da máquina).  É uma iro-
nia e tanto: pela primeira vez investido em um cargo executivo, quando passou a ter poderes para fazer algo de concreto pelo segmento que 
sempre deu sustentação para as suas eleições parlamentares, Caiado resolveu agora a caminhar em sentido contrário. Fazendeiros e empre-
endedores rurais, em Goiás, compõem a maior clientela do FCO: somente neste ano, eles assinaram 2.687 contratos de crédito com o fundo, 
para investimento em suas propriedades e negócios, enquanto o empresariado urbano fechou apenas 514 operações, no mesmo período. E, 
mais importante, todos pagando uma taxa de juros, anual, entre 5 e 6,5%, que não se encontra em nenhuma outra fonte de financiamento. 

ZÉ ANTONIO VAI MAL EM ITUMBIARA, OPOSIÇÃO CRESCE COM DIONE ARAÚJO
Não está bem o prefeito de Itumbiara Zé Antonio, que foi eleito em 2016 na esteira da comoção causada pelo assassi-
nato do então candidato e seu padrinho político Zé Gomes. Muito jovem e exageradamente inexperiente, Zé Antonio 
não conseguiu construir até hoje uma marca para a sua administração, tanto que as suas redes sociais só o mostram 
em eventos festivos e raramente relacionados com as atividades fim de uma prefeitura importante como a que ocupa. 
Como, na política, sempre que alguém desce, há outro que sobe, o nome que cresce politicamente na cidade é o do 
empresário e presidente do DEM Dione Araújo, que deverá ser o candidato da oposição no ano que vem. Ele é dono de 
uma grande cadeia de lojas de eletrodomésticos na região e conta com o apoio integral do governador Ronaldo Caiado, 
que inclusive o convidou para a sua equipe de auxiliares – o que acabou não dando certo. 

JÂNIO DARROT CAI NA REAL: PSDB VAI COMEÇAR A PERDER QUADROS
Depois de assumir a presidência do PSDB estadual com um discurso ufanista, prometendo preparar o partido para a eleição municipal de 2020 e 
garantindo que novos quadros seriam atraídos, o prefeito de Trindade Jânio Darrot está caindo na realidade: o fato é que o partido está em proces-
so de esvaziamento, que deve ser escancarado com a saída da vereadora Dra. Cristina, talvez a maior liderança tucana em Goiânia, que pretende 
inclusive disputar a prefeitura e vai buscar uma agremiação, digamos assim, mais saudável politicamente. É ela que vai abrir as portas para o êxodo 
que vem aí, quando os interessados em projetos eleitorais para o ano que vem tratarão de se acomodar em siglas não tão desgastadas quanto o 
PSDB, depois da massacrante derrota nas urnas no pleito passado. 

CAIADO VAI AO STF PARA DEIXAR DE PAGAR A DÍVIDA E OBTER ALÍVIO
O governador Ronaldo Caiado cansou-se de ser empurrado com a barriga pelo governo federal, que posterga indefinidamente qualquer medida de socorro finan-
ceiro aos Estados. Ele encomendou à Procuradoria Geral do Estado uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar aspectos importantes da dívida 
que Goiás tem com a União – especialmente quanto à obrigatoriedade de pagamentos mensais na base de 16% da sua receita líquida. Pode ser que, conseguindo 
uma liminar, Caiado consiga algum alívio, já que a soma das parcelas deste ano se aproxima de R$ 1,7 bilhão, referente ao estoque acumulado de pouco mais de R$ 
8 bilhões diretamente empenhados junto ao Tesouro Nacional. O Estado, na verdade, deve muito mais do que isso, já que não estão contabilizados aí R$ 8 bilhões 
pendurados junto aos bancos públicos e mais R$ 1 bilhão com bancos particulares. No total, R$ 19,3 bilhões, conforme a última atualização do Banco Central. 

ANDERSON MÁXIMO DEIXA A CASA CIVIL PARA TENTAR O TJ-GO
O secretário da Casa Civil Anderson Máximo, que é procurador do Estado, vai deixar a pasta nos próximos dias para concorrer à lista sêxtupla que a Ordem 
dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás irá elaborar para o preenchimento da vaga aberta no Tribunal de Justiça correspondente ao quinto constitucional. 
A operação tantas outras do passado, quando membros dos governos de então eram acolhidos pela OAB-GO e terminavam com assento na Corte. Ander-
son Máximo, dentro desse viés, seria, digamos assim, uma espécie de representante de Caiado no Tribunal e já conta, desde já, com o apoio incondicional 
do presidente da Ordem, Lúcio Flávio, cujo irmão, Luisinho Paiva, é o seu chefe de gabinete na Casa Civil. 

JOÃO DÓRIA QUER INVESTIGADOS, CASO DE MARCONI, FORA DO PSDB
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comércio e serviços

Governo de Goiás participa de evento 
que trata de pautas prioritárias

o secretário de Indús-
tria, Comércio e Ser-
viços de Goiás (SIC), 

Wilder Morais, participou do 
lançamento da Frente Par-
lamentar de Comércio Ser-
viços e Empreendedorismo 
de Goiás (FCS). Represen-
tando o Governo de Goiás, 
o titular da SIC participou 
de debates que apresenta-
ram pautas prioritárias para 
comércio e serviços no Es-
tado, temas que impactam 
no desenvolvimento do 
setor e, consequentemente, 
no crescimento econômico 
de Goiás. Sendo iniciativa 
da Câmara dos Dirigentes 
Logistas (CDL) de Goiânia, a 
FCS foi proposta a partir de 
uma ação do setor de Rela-
ções Institucionais e Gover-
namentais (RIG) do órgão.

Entre os assuntos abor-
dados, a FCS tem se dedica-
do no trabalho relacionado 
ao projeto de Políticas Pú-
blicas 4.0. Esse projeto se 
trata de um conjunto de 
ações que buscam comple-
mentar o trabalho realizado 

no Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Varejo 
ao mesmo tempo em que 
apresenta melhorias e ino-
vações. Alguns destaques 
do projeto são: o desenvol-
vimento de uma plataforma 
digital para mobilização das 
lideranças e suporte ao tra-
balho de relacionamento 
institucional e governamen-
tal; realização de workshops 
para qualificação de lide-
ranças para ações de Rela-
cionamento Institucional e 
Governamental com foco 
no estímulo às articulações 
locais; realização de encon-
tros para fomento ao desen-
volvimento local e regional 
por meio da articulação das 
lideranças do varejo e ela-
boração de propostas de 
Políticas Públicas; apre-
sentações (palestras ou 
workshops) sobre o papel 
do empresário na melho-
ria do ambiente de negó-
cios, além de estudos e 
pesquisas para formulação 
de Políticas Públicas com 
foco nas MPEs do setor de 

comércio e serviços.
A solenidade de lan-

çamento da FCS, também 
teve a participação dos 
senadores Luiz do Carmo 
e Vanderlan Cardoso, do 
deputado federal Glaus-
tin da Fokus, do deputado 
estadual Chico da KGL e 
Eduardo Prado (represen-
tando o deputado Bruno 
Peixoto, propositor da cria-
ção da Frente Estadual), da 
secretária de Economia de 
Goiás Cristiane Schimidt, 
do secretário Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia Celso Cami-
lo, o diretor técnico do 
Sebrae Goiás Wanderson 
Portugal, do presidente 
da FCDL-GO Valdir Ribeiro, 
além do anfitrião da noite, 
o presidente da CDL Goiâ-
nia Geovar Pereira. 

As características do 
setor varejista abriram a 
noite de discursos. Geovar 
Pereira, presidente da CDL 
Goiânia, foi o primeiro a fa-
lar com o público e o foco 
foi sobre a participação da 
categoria na economia do 
Estado. “Em Goiás, repre-
sentamos 65,1% do PIB e 
empregamos mais de um 
milhão de trabalhadores 
formais. O que queremos 
é que o emprego volte a 
crescer e que a economia 
se desenvolva, pois é o 
emprego que transforma 
as famílias e, por consequ-
ência, transforma todo o 
setor produtivo, por conta 
do consumo”, disse Pereira. 
“Com a Frente Parlamen-
tar de Comércio Serviços 
e Empreendedorismo, te-
remos mais mecanismos 
para alcançar as metas tão 

necessárias, pois a Frente é 
a ponte que transforma os 
pleitos em decisões e pro-
jetos”, complementou.

O presidente da FCDL-
-GO, Valdir Ribeiro, pon-
tuou pautas prioritárias 
para o setor. “Elegemos te-
mas indispensáveis ao se-
tor de comércio e serviços 
em Goiás e apresentamos 
à FCS para trabalharmos 
juntos. Os pontos são sis-
tema tributário, comércio 
ilegal, desburocratiza-
ção, relações de trabalho, 
crédito e financiamento, 
segurança pública, mobi-
lidade urbana e apoio à 
inovação. São pautas de 
interesse não só do setor, 
mas da sociedade como 
um todo”, disse.

Depois de ouvir todos 
os projetos relacionados 
ao varejo, o secretário de 

Indústria, Comércio e Ser-
viços Wilder Morais colo-
cou a pasta à disposição 
do setor. O titular da SIC 
apresentou os programas 
da secretaria que podem 
contribuir com o proje-
to de desenvolvimento 
do ramo varejista. Wilder 
Morais reafirmou a par-
ceria com os empresários 
goianos. “A Secretaria de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços tem gerências que 
contemplam todo o setor 
produtivo e estamos à 
disposição do empresário 
para ajudar. Em Goiás o 
governo não vai ser pro-
blema para o empresaria-
do. No nosso Estado o go-
verno vai trabalhar para 
levar a solução para os 
problemas que surgirem 
na vida empresarial de 
vocês”, disse o secretário.

o lançamento da Frente 
Parlamentar de Comércio, Serviços 
e Empreendedorismo de Goiás tem 
como objetivo a implantação das 
Políticas Públicas 4.0 com foco no 
desenvolvimento do comércio varejista
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Juiz determina bloqueio de 
até R$ 128 milhões de Aécio
O juiz da 6ª Vara Federal 
Criminal de São Paulo, João 
Batista Gonçalves, determi-
nou o bloqueio de até R$ 
128 milhões do deputado 
federal Aécio Neves, no âm-
bito de investigações em 
torno de supostas propinas 
do Grupo J&F. De acordo 
com a decisão, este seria o 
valor das vantagens indevi-
das que o tucano teria rece-
bido para si e em nome de 
outros investigados.

A decisão também 
alcança a ex-deputada 
federal Cristiane Brasil 

(PTB) e o ex-deputado fe-
deral Benito Gama (PTB), 
no valor de até R$ 20 mi-
lhões para cada um.

“Além disso, são apre-
sentados nos autos ele-
mentos de informação 
para demonstrar que práti-
cas de lavagem de capitais 
estariam em curso desde 
as primeiras tratativas 
para recebimento dos va-
lores de origem suspeita. 
Portanto, encontra-se de-
monstrado o requisito do 
periculum in mora neces-
sário para a decretação 

da medida de sequestro 
dos valores com possível 
proveniência ilícita”, ano-
tou o magistrado.

Segundo o Ministério 
Público Federal, “Aécio 
Neves, no exercício do 
mandato de Senador da 
República e em razão do 
referido cargo, teria solici-
tado a Joesley Batista, bem 
como ao Grupo J&F, no 
período entre 2014 e 2017, 
vantagens indevidas em 
quatro oportunidades, sob 
a promessa de favoreci-
mento em eventual gover-

no presidencial do período 
entre 2015 a 2018”.

“Além disso, a promessa 
sobre vantagens indevidas 
envolveria influência junto 
ao Governo do Estado de 
Minas Gerais para via-
bilizar a restituição de 
créditos fiscais de ICMS 
em favor de empresas do 
Grupo J&F. O investiga-
do, à época Senador da 
República Aécio Neves, 
teria recebido para si e 
para outrem, a quantia de 
R$ 128.049.063,00”, diz a 
Procuradoria.
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Prefeitura e Grupo Oi acertam parceria 
para ofertas de emprego no Mutirão

Mais de 800 va-
gas de emprego 
serão disponi-

bilizadas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho, Ciência e Tecnologia 
(Sedetec), por intermédio 
do Sine Municipal, duran-
te o Mutirão da Prefeitura 
de Goiânia, que neste fim 
de semana, dias 01 e 02 
de junho, ocorre no Jar-
dim Abapurú, região Les-
te da capital. A medida 
foi acertada na manhã 
de terça-feira, 28, em 
reunião entre o prefeito 
Iris Rezende e represen-
tantes da empresa Brasil 
Telecom Call Center, do 
Grupo Oi, que ocorreu no 
Paço Municipal.

De acordo com o ge-
rente de Recursos Hu-
manos da Brasil Telecom 
Call Center, Samuel Ru-
fino, as vagas são para 
atendimento de call cen-
ter e são para contrata-
ção imediata. “Levaremos 
a estrutura da empresa 
para o Mutirão deste fim 
de semana para fazer o 
primeiro contato com 
os interessados”, expli-

cou, acrescentando que 
o processo seletivo será 
feito na própria empresa, 
localizada na BR 153. “O 
objetivo é aproveitar o 
público do Mutirão para 
o preenchimento de boa 
parte dessas vagas que 
estão disponíveis”.

Já o prefeito Iris Re-
zende explicou que o ver-

dadeiro espírito do Mu-
tirão é a participação de 
todos. “As parcerias são 
diversas e resultam em 
uma melhor prestação de 
serviços à população da 
localidade atendida pela 
ação”, citou. Iris comentou 
ainda que a exemplo da 
empresa ligada ao Gru-
po Oi, outras parcerias 

também engradecem os 
mutirões, como Centro 
de Referência em Oftal-
mologia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), e 
o saldo é sempre positivo.

Capacitação
Além da disponibili-

zação de vagas de em-
prego, foi apresentada 

também ao prefeito Iris 
Rezende uma proposta 
de capacitação das pes-
soas que não conseguem 
a aprovação na prova 
escrita do processo se-
letivo. “A ideia é ampliar 
a parceria já existente 
com a prefeitura a uma 
instituição que ofere-
ce cursos básico e pro-

porcionar uma segunda 
chance aos desempre-
gados interessados por 
uma vaga no call center”, 
relatou Samuel Rufino.

Para o prefeito Iris Re-
zende, a intenção é bas-
tante salutar e louvável. 
“Estamos vivenciando 
um momento extrema-
mente delicado no que 
diz respeito à taxa de 
emprego e uma empresa 
que tem a preocupação 
em desenvolver ações 
para auxiliar na dimi-
nuição desses números, 
que hoje estão altos, 
pode sim contar com o 
apoio da administração 
municipal”, pontuou o 
prefeito, que também 
comemorou o ofereci-
mento de mais serviços 
à população.

Participaram da reu-
nião o titular da Se-
detec, Celso Camilo, o 
procurador-geral do mu-
nicípio, Brenno Marques, 
a diretora de Eventos e La-
zer da Agência Municipal 
de Turismo, Eventos e La-
zer (Agetul), Eloisa Helena, 
e servidores da empresa 
Brasil Telecom Call Center.

Vagas são para atendimento de call center e estarão disponíveis no estande da Secretaria municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), por meio do Sine municipal

Ja
ck

so
n 

Ro
dr

ig
ue

s 

cultura

Aparecida recebe primeira 
Mostra de Dança de Salão
Aparecida tem buscado 
promover ações que am-
pliem a oferta de eventos 
artísticos e culturais no 
município. Pensando nisso, 
a secretaria executiva de 
Cultura e Turismo realiza-
rá neste sábado, 01, a 1ª 
Mostra de Dança de Salão 
de Aparecida de Goiânia. 
O evento tem início às 
19h no Centro de Cultura 
e Lazer José Barroso, no 
setor Village Garavelo e a 
entrada é franca.

De acordo com o se-
cretário executivo de 
Cultura e Turismo, Gui-
do Marco, 0 projeto tem 

como objetivo levar a 
Dança de Salão à popu-
lação aparecidense, mos-
trando o resultado dos 
trabalhos coreográficos 
dos grupos do municí-
pio, criando um ambiente 
onde as pessoas possam 
assistir coreografias de 
diferentes ritmos como 
bolero, zouk, lambada, ba-
chata, samba de gafieira, 
salsa, xote, dentre outros. 
Ao todo serão apresenta-
das 11 coreografias com 
diversos ritmos e no final 
acontecerá o tradicional 
baile no salão, aberto 
para todos que estiverem 

presentes e quiserem en-
trar na dança.

“Aparecida tem muitos 
talentos escondidos e nós 
queremos descobrí-los. E 
a 1ª Mostra de Dança de 
Salão é uma boa opção 
para destacar esses talen-
tos e também levar lazer 
e cultura para os morado-
res da cidade”, completou 
o secretário executivo de 
Cultura e Turismo Guido 
Marco, pontuando ainda 
que o projeto ajuda am-
pliar o conhecimento e a 
apreciação de danças de 
forma divertida, criativa 
e profissional.
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 No novo clipe de martin Garrix feat. 
macklemore e Patrick Stump (do “Fall 
out Boy”) eles tão ‘derretento’ por 
causa de uma mulher enigmática.

 a segunda temporada de “Pose” 
ganhou um novo sneak peak, o 
Twitter da série divulgou um novo 

teaser da segunda temporada.

 a GLaaD (Gay & Lesbian alliance 
against Defamation) fez um estudo 
que rastreou a visibilidade LGBT em 
filmes lançados em 2018 pelos sete 
principais estúdios de Hollywood e a 
Disney foi a com menor 

representatividade.

 a cantora canadense VVaVES 
lançou seu mais novo single “Boys 
Like You” em parceria com iggy 
azalea! a colaboração da rapper vem 
depois do lançamento das músicas, 
“Started” e “Sally Walker”.

NÓs E Nossos FilHos
o cirurgião bucomaxilofacial Tiago Tavares, 

entusiasta da “Educação Positiva”, realizará a 1ª 
Jornada – “Nós e Nossos Filhos”: Você estudou 
para educar seus filhos?”. Pai das gêmeas de 4 
anos Luiza e Helena, ele coordenará o evento 

na manhã deste sábado, dia 01 de Junho, 
no Castro´s Park Hotel e trará palestrantes 

nacionais de renome, como os paulistas, Dr. 
Guilherme Vanoni Polanczyk, a educadora 

parental Thais Basile, a baiana Elisama Santos 
e a pediatra goiana Dra. Loretta oliveira. as 

inscrições, valores e toda a programação 
estão disponíveis no Perfil da Jornada o 

Instagram @nosenossosfilhos e no site www.
nosenossosfilhos.com.br . A jornada tem a 

Chancela da Sociedade Goiana de Pediatria. 

ViRTUal 
marcelo Borges recebe convidados e 

formadores de opinião na sede da Terral 
incorporadora, na Ricardo Paranhos, para uma 

noite de imersão e hiperrealidade. Durante 
coquetel servido pelo Buffet Piquiras, ele 

apresentará uma nova tecnologia de passeio 
virtual em apartamentos decorados.

coNEXÃo
Consumo consciente, autoconhecimento, 

saúde e bem-estar são alguns dos conceitos 
que estarão em pauta no mais recente evento 

assinado pelo Flamboyant Shopping, dia 30 
de maio, o “Conexão Flamboyant por Vida 

Simples”, uma parceria com a publicação de 
circulação nacional de mesmo nome. aliando 

conteúdo e novas experiências, clientes e 
lojistas terão à disposição uma programação 

voltada para proporcionar momentos especiais 
que estimulem um compartilhar e conectar 

diferente. Entre os destaques está a presença 
da professora de Yoga e apresentadora Canal 
oFF/SP milla monteiro, que irá ministrar uma 
aula de Yoga e Meditação, às 10h, no Garden 

Flamboyant. a entrada é gratuita.

EDUcaÇÃo FiNaNcEiRa
o criador do canal de investimentos “o Primo 

Rico”, o palestrante Thiago Nigro estará pela 
primeira vez em Goiânia, as 18h deste sábado, dia 
1 de Junho, em única apresentação, no Centro de 
Convenções da PUC.  Hoje ele já soma mais de 2 

milhões de inscritos no YouTube! os ingressos para 
a palestra de educação financeira com o tema: 
“Do mil ao milhão (Sem cortar o cafezinho)” 
já podem ser adquiridos no site MeuBilhete.

com  e na Tribo, Komiketo, Quintal FoodPark 
e Primetek. a organização é dos empresários 

Eduardo Pacheco e Rodrigo Borges, que juntos 
criaram a Educa mais, produtora de conteúdo 

financeiro e motivacional, entre outros.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Wine Day - O sommelier José Filho e a esposa, a empresária Márcia Anjos, receberam convidados 
durante a avant-premiére do Decanter Wine Day, no Restaurante Contemporane. 

Cacau show – o casal de empresários Vanessa Leão e Brenno Castro 
trouxeram, de forma pioneira para Goiânia e região, os chocolates finos 
da marca feitos especialmente para festas, aniversários e casamentos. 

2 3

4

Aniversário - a empresária Suzany Lopes aprigio, 
comemora mais um ano de vida com uma super 
festa dia 30 de junho, na cidade de Anápolis. 
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Novo cardápio - O chef sushiman do Sanseto japanese Experience 
Carlos Eduardo, anuncia novo cardápio e que o restaurante agora 
oferece almoço de sexta a domingo.
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Doces
a Cacau Show oferece um novo serviço em Goiânia: os 
chocolates finos da marca feitos especialmente para 
eventos, que podem ser encomendados da forma e na 
quantidade que o cliente preferir. o serviço está dispo-
nível por meio da rede social do negócio @cacausho-
waparecidacentro ou pelo Whatsapp: (62) 99157-2634.

Turismo
a aViVa algar FLC, detentora dos destinos Rio Quente e Costa do Sauípe, ficou entre as três 
finalistas do prêmio HoLa (Hotel opportunities Latin america), na categoria Transaction of the 
Year 2018, pela aquisição da Costa do Sauípe. a aquisição do resort foi de R$ 140 milhões e 
tornou a companhia um dos maiores grupos nacionais do segmento de turismo.

Bancos
Segundo o Banco Central, a concen-
tração bancária no país sofreu uma 
leve queda no ano passado em com-
paração a 2017. as cinco maiores insti-
tuições do país (Banco do Brasil, itaú, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal 
e Santander) são responsáveis por 
84,8% das operações de crédito. Em 
2017, esse dado correspondia a 85,8%. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Três milhões de clientes da Caixa 
poderão quitar dívidas com desconto
cerca de 3 milhões de 

clientes da Caixa Eco-
nômica Federal po-

derão regularizar débitos 
com atraso acima de 360 
dias, com descontos que 
variam de 40% a 90%.

O desconto varia 
conforme o tipo de 
crédito contratado e o 
tempo de atraso.

A campanha de re-
gularização lançada 
ontem (28) pela Caixa é 
somente para pagamen-
to à vista e não envolve 
crédito imobiliário.

As dívidas dos clientes 
totalizam R$ 4,1 bilhões 
e expectativa do banco é 
recuperar R$ 1 bilhão ao 
oferecer os descontos.

Os valores das dívidas 
variam de R$ 50 a R$ 5 
milhões, em contratos 
sem garantia ou com 
garantia insuficiente ou 
considerados de difícil 
recuperação.

Do total de clientes 

inadimplentes, 2,6 mi-
lhões são pessoas físicas. 
Segundo a Caixa, 92% de-
les poderão quitar as dí-
vidas à vista por valores 
inferiores a R$ 2 mil.

Os clientes pessoas 
físicas, em sua maioria, 
têm renda de até R$ 
1,5 mil (60%), seguidos 
pelos que têm renda de 
até R$ 3 mil (23%), até 
R$ 5 mil (9%) e acima 
de R$ 5 mil (8%).

A maior parte das dívi-
das é de crédito consig-
nado (24,7%), seguido por 
cartão de crédito (18,1%), 
cartão de material de 
construção (15,2%), re-
negociação de dívidas 
(15,2%), crédito pessoal 
(13,8%), rotativo (11,7%) 
e microcrédito (2%).

Pagamento à vista
A Caixa também ofe-

rece a renegociação para 
320 mil empresas, sen-
do que 65% delas têm a 

possibilidade de quitar a 
dívida à vista com valores 
inferiores a R$ 5 mil.

No caso das empre-
sas, a maior parte das dí-
vidas é de renegociação 
(34,3%). Em seguida, vem 
capital de giro (25,4%), 
rotativo (19,9%), parce-
lados (15,6%) e cartão 
de crédito (4,7%).

A campanha de regu-
larização Você no Azul 
fica vigente por 90 dias 
em todo o país. O aten-
dimento pode ser feito 
pela internet, pelo tele-
fone 0800 726 8068, op-
ção 8, nas redes sociais 
do banco (Facebook ou 
Twitter) e nas agências.

A Caixa vai oferecer 
ainda o atendimento 
em cinco caminhões em 
grandes cidades, fará 
contato com clientes por 
meio de empresas de re-
cuperação de crédito e 
enviará mensagens a ce-
lulares de clientes.
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O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante entrevista coletiva 
para apresentar detalhes da campanha de renegociação de dívidas “Você no Azul”

O criador do canal de investimentos “O Primo Rico”, Thiago Nigro, estará pela pri-
meira vez em Goiânia, às 18h do dia 1º de Junho, no Centro de Convenções da PUC. 
Ele atingiu sua liberdade financeira aos 26 anos e tem o sonho de proporcionar a 
todos os brasileiros o mesmo feito conquistado. Os ingressos para a palestra com 
o tema: “Do mil ao Milhão (Sem cortar o cafezinho)” podem ser adquiridos no site 
MeuBilhete.com e na Tribo, Komiketo, Quintal FoodPark e Primetek. A organi-
zação é dos empresários Eduardo Pacheco e Rodrigo Borges, que juntos criaram 
a Educa Mais, produtora de conteúdo financeiro e motivacional, entre outros.
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刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Exposição em São Paulo conta 
história do futebol feminino

antecedendo a Copa 
do Mundo de Fute-
bol Feminino, que 

começa na próxima se-
mana, na França, o Museu 
do Futebol, em São Paulo, 
abriu hoje (28) uma ex-
posição temporária que 
celebra as mulheres no 
futebol. A mostra, chamada 
Contra-Ataque! As Mulhe-
res do Futebol, vai até o 
dia 20 de outubro.

O nome Contra-Ataque 
é uma referência ao mo-
mento emocionante em 
que uma equipe recupera 
a posse de bola e avan-
ça para o gol e virou uma 
metáfora para a exposição. 
Com curadoria da ex-za-
gueira e capitã Aline Pel-
legrino, da pesquisadora 
Aira Bonfim, da jornalista 

Luciane Castro e da co-
ordenadora do Centro de 
Memória do Esporte da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Silvana 

Goellner, a exposição apre-
senta vídeos, fotografias e 
objetos do acervo pessoal 
das atletas.

Há também um pano-

rama com fatos que apre-
sentam desde a proibição 
da prática do futebol pelas 
mulheres [no Brasil ele 
foi proibido de 1941 até 

1979, poucos anos antes 
de ser regulamentado] até 
a oitava edição da Copa 
do Mundo. Esse panorama 
apresenta, por exemplo, 
medalhas que foram con-
quistadas pelo futebol fe-
minino do Brasil.

Os visitantes da expo-
sição poderão conhecer os 
nomes e rostos de atletas, 
técnicas, árbitras e jor-
nalistas que ajudaram a 
construir a história da mo-
dalidade. Entre elas está a 
zagueira Adyragram que, 
nos anos 1940, protestou 
publicamente contra ma-
nifestações que pediam 
a proibição da prática de 
futebol pelas mulheres. 
O projeto expográfico da 
mostra é assinado por 
Daniela Thomas e Felipe 
Tassara.

A atleta Marta, única a 
ganhar seis títulos de me-
lhor jogadora de futebol 
do mundo, é um dos des-
taques da exposição, junto 

às jogadoras Sissi, Formiga 
e Cristiane e da árbitra Sil-
via Regina. E há também 
um espaço interativo, com 
um pebolim feminino e 
um álbum de figurinhas 
gigante. 

Além de valorizar a his-
tória do futebol feminino, a 
mostra pretende também 
empoderar as mulheres 
para a prática esportiva.  
“A exposição exalta esse 
momento, mas também 
narra como foi o caminho 
trilhado pelas mulheres 
para chegar até aqui. O 
reconhecimento de suas 
lutas deve ser fonte de ins-
piração às novas gerações”, 
disse  Daniela Alfonsi, Di-
retora de Conteúdo do Mu-
seu do Futebol.

O Brasil fará sua estreia 
no Mundial no dia 9 de 
junho. O primeiro desafio 
será vencer a Jamaica. De-
pois, a seleção feminina 
enfrentará a Austrália e, 
em seguida, a Itália.

mostra vai até 
20 de outubro no 
museu do Futebol
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