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n o PT contratou advogado para ques-
tionar, no STF, o artigo da reforma ad-
ministrativa, aprovada pela assembleia, 
que autoriza o governo do Estado a 
remanejar verbas orçamentárias sem 
autorização legislativa. 

n Jair Bolsonaro, em encontro no 
Palácio do Planalto, convidou o 
deputado federal José Nelto para 
assumir uma das vice-lideranças 
do governo na Câmara. Nelto não 
aceitou. O líder Major Vitor Hugo 
presenciou tudo.

n os veículos de comunicação incluí-
dos na primeira mídia do governo do 
Estado, sobre a campanha de seguran-
ça no trânsito Maio Amarelo, foram fil-
trados e escolhidos pessoalmente pela 
primeira dama Gracinha Caiado. 

n O prefeito Iris Rezende, candida-
tíssimo à reeleição, está investindo 
pesado na maquiagem de 700 pra-
ças, por todos os cantos da cidade, 
que estão sendo revitalizadas com 
plantas, flores e muita tinta para 
melhorar o visual.

n a secretária da Economia Cristiane 
Schmidt vai nesta terça-feira, às 15h30, à 
cova dos leões, isto é, à assembleia, para 
explicar aos deputados suas declarações 
sobre a questão do duodécimo. Ela é 
contra o repasse integral.

n O secretário de Desenvolvimento 
Social Marcos Cabral diz para quem 
quiser ouvir que o governador Ronal-
do Caiado não será candidato a reelei-
ção porque... pretende disputar a pre-
sidência da República em 2022.

n mesmo votando a favor de tudo 
o que o governador Ronaldo Caiado 
mandou para a assembleia, até agora, 
o deputado Henrique arantes, do PTB, 
deve se incorporar à oposição. Con-
cluiu que está sendo desprezado.

n Iris Rezende completa 87 anos em 
dezembro de 2020. O detalhe é que 
tem muito mais saúde e disposição 
que gente com a metade da sua idade. 
E o tônico que o estimula é o poder - 
portanto, será candidato à reeleição.

n Não é pequena a irritação, no Palácio 
das Esmeraldas, com um item da pes-
quisa da adial sobre industrialização e 
incentivos fiscais, aquele que apontou 
frustração dos goianos com os gover-
nos Caiado e Bolsonaro. 

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

A inclusão do deputado federal Célio Silveira como um dos vice-presidentes na chapa 
que assumiu o diretório nacional do PSDB é uma tentativa do ex-governador Marconi 
Perillo de segurar o parlamentar nas hostes tucanas. É público e notório que Célio Sil-
veira está incomodado com os desgastes que as sua ligações com Marconi estão causan-
do à sua imagem, principalmente depois que, ao votar na comissão especial da Câmara 
pela transferência do Coaf do Ministério da Justiça para o da Economia, recebeu um tsu-
nami de críticas ácidas nas redes sociais. E tanto que ele, no plenário, mudou de posição 
e se definiu pela manutenção do órgão fiscalizador com o ministro Sérgio Moro. Célio 
Silveira está convencido que o tucano-mor de Goiás se transformou em um político 
tóxico, que contamina negativamente todos os que são identificados com ele. Ele quer 
se reciclar em outra legenda e assim preservar suas chances de sobrevivência política. 

liSSaUER ViEiRa Volta a ENtRaR EM coNFRoNto coM caiaDo
Depois de uma fase de aproximação com o governador Ronaldo Caiado, quando chegou a levar deputados insatisfeitos para conversar e beber um vinhozinho 
no Palácio das Esmeraldas, o presidente da assembleia Lissauer Vieira voltou a se distanciar dos interesses do Executivo. Ele está insatisfeito com a demora 
no repasse do duodécimo a que o Legislativo tem direito – que nunca foi cumprido por nenhum governador e hoje mostra uma defasagem mais ou menos 
de R$ 16 milhões por mês. Lissauer Vieira e Caiado, na verdade, ressentem-se até hoje das sequelas do processo sucessório na assembleia que derrotou o can-
didato oficial Álvaro Guimarães e desaguou numa solução que o governo considerou pouco palatável, pelo menos na época. Não existe e parece difícil existir 
um diálogo franco entre os dois. E agora as coisas estão colocadas assim: ou Caiado resolve o problema do duodécimo ou haverá um rompimento definitivo.

cÓDiGo DE Ética apRoVaDo pElo pSDB É FRoUXo coM oS iNVEStiGaDoS
a convenção nacional do PSDB aprovou um código de ética frouxo, que mantém no partidos todos os nomes investigados por corrupção – como o 
deputado federal aécio Neves e os ex-governadores marconi Perillo e Beto Richa. mas o governador de São Paulo João Dória, novo mandachuva dos 
tucanos, que impôs na presidência o ex-ministro Bruno araújo, disse que vai continuar insistindo na tese de que os enrolados devem se afastar para 
se defender e só retornar depois da conclusão dos seus processos, caso sejam inocentados. De todos os atingidos pelas “recomendações” de Dória, o 
único que teve a cara dura de aparecer na convenção foi Marconi, que chegou no começo e ficou até o fim. 

REcURSoS Do Fco paRa o GoVERNo DE GoiÁS SERÃo DEciDiDoS pElo StF
Caso o presidente Jair Bolsonaro cumpra a suposta promessa que fez ao governador Ronaldo Caiado de enviar uma medida Provisória ao Congresso propondo o desvio 
de um terço dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, para utilização pelos governadores para suprir suas necessidades financeiras, a questão 
está destinada, em última análise, a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. É que o FCo tem a destinação das suas verbas estabelecida por dispositivo inscrito na 
Constituição Federal, que prescreve a iniciativa privada como beneficiária única das suas fontes de crédito, nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. O PSDB 
de Goiás, por exemplo, já avisou que pretende levar o tema ao STF, caso a mudança desejada por Caiado venha a ser efetivada através de mP – caminho que um dos 
mais qualificados advogados constitucionalistas do Estado considera frágil e inadequado. “Não dura cinco segundos no Supremo”, disse a esta coluna. 

EStaDoS tERÃo QUE SE ViRaR coM aS SUaS REFoRMaS Da pREViDÊNcia
Notícia ruim para o governador Ronaldo Caiado: o relator da reforma da Previdência, Samuel moreira, vai retirar Estados e municípios das mudanças nas 
aposentadorias. o texto que caminha para ser aprovado no Congresso deixará para governadores e prefeitos a responsabilidade de passar leis ordinárias em 
suas assembleias e Câmaras para que as novas regras de previdência dos servidores da União valham também para seus regimes próprios. Caiado, para fugir 
do desgaste que esse debate provocará com o funcionalismo em Goiás, tinha preferência por uma solução que viesse de cima, de cumprimento obrigatório, 
que ele apenas seria forçado a implantar sem entrar em uma discussão deletéria com os servidores estaduais. Não deu certo. 

RoMÁRio policaRpo É SÓ UMa Nota DE pÉ DE pÁGiNa. oU UMa aNEDota
o vereador Romário Policarpo, que eventualmente é presidente da Câmara municipal, quer ser candidato a prefeito de Goiânia. Teoricamente, é um direito que 
o assiste, desde que esteja em condições legais de elegibilidade. Mas, politicamente, é uma pretensão que pode ser definida como próxima de uma anedota. 
Para viabilizar a candidatura, Romário Policarpo vai, mais uma vez, mudar de partido, deixando o PRoS e passando a integrar o Patriotas. Ele foi eleito pelo 
PTC, o que significa que chegará ao recorde de trocar de sigla uma vez por ano, no seu mandato iniciado em 2017. Já é um começo ruim para qualquer projeto 
político, mostrando oportunismo e falta de compromisso com ideias e propostas. Que, a propósito, deveriam vir antes de qualquer outra coisa no caso de 
alguém que tem a intenção de se sentar na cadeira principal do Paço municipal. o rapaz, nesse sentido, é um saco vazio. E, pior, não parece querer deixar de ser.

cRiSE NoS pRESíDioS Do aMaZoNaS poDE SE ESpalHaR pElo paíS
ainda localizada no amazonas, a crise nos presídios pode ter repercussão nacional se for considerado o histórico das disputas entre facções criminosas que dominam o 
sistema penitenciário do país. Há dois anos, uma rebelião em nas cadeias de manaus deu início a uma onda de retaliações em vários presídios em outros Estados. ainda 
não está claro se o conflito que deixou mais de 50 mortos no Amazonas tem potencial para se espraiar pelo país, mas é óbvio que o governo de Goiás deveria acender 
o sinal amarelo, ainda mais diante da tradição de rebeliões nas unidades estaduais de detenção – que continuam superlotadas e em estado precário de manutenção.

MESMo EM UMa DaS VicE-pRESiDÊNciaS Do pSDB,cÉlio 
SilVEiRa QUER SaiR paRa GaRaNtiR UM FUtURo político
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caRTEiRa nacional DE HaBiliTaÇÃo

Bolsonaro pretende dobrar 
pontos para suspensão de CNH

o presidente Jair Bol-
sonaro confirmou 
hoje que enviará, 

nos próximos dias, um pro-
jeto de lei ao Congresso 
para aumentar a validade 
da carteira nacional de 
habilitação (CNH) e do-
brar o limite de pontos 
para a suspensão do do-
cumento. Na rede social 
Twitter, ele escreveu que 
apresentará a proposta 
ainda esta semana.

“Nessa semana apre-
sentarei projeto de lei 
para: 1 - Passar de 5 para 
10 anos a validade da 
Carteira de Habilitação; 
2 - Passar de 20 para 
40 pontos o limite para 
perder a CNH”, postou o 
presidente.

A postagem veio acom-
panhada de um vídeo em 
que Bolsonaro elogiou o 

uso do Exército na recu-
peração da BR-163. Ele 
disse que a utilização 
dos militares na rodovia 
é mais barata e fornece 
“mais confiança no tra-

balho”. Segundo o pre-
sidente, o envolvimento 
dos militares reduziu a 
pressão pela ocupação 
de cargos em comissão 
no Departamento Nacio-

nal de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

No mesmo vídeo, o 
presidente disse estar en-
gajado em interromper a 
instalação de radares ele-

trônicos nas rodovias fe-
derais. Ele declarou que o 
Ministério da Infraestru-
tura tinha 8 mil proces-
sos para a instalação de 
radares que consumiriam 

R$ 1 bilhão em quatro 
anos. Bolsonaro decla-
rou que a interrupção na 
instalação dos radares 
representará um golpe 
na indústria de multas.

Presidente 
anunciou que 
aumentará 
validade de 
carteira
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Toda a população pode se vacinar contra a gripe a partir de hoje
A partir desta segunda-
-feira (3), toda a população 
pode se vacinar contra a 
gripe, inclusive quem faz 
parte do público priori-
tário e que ainda não se 
vacinou. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a 
vacinação vai continuar 
enquanto durarem os es-
toques da vacina.

Até a última sexta-feira 
(31), quando terminou a 
campanha nacional, quase 
80% do público prioritário 
foi vacinado, o que repre-
senta 47,5 milhões de pes-
soas. Os grupos prioritários 
tiveram entre os dias 10 de 
abril e 31 de maio para se 
vacinar com exclusividade.

Durante esse período, 
foram priorizados 59,4 
milhões de pessoas, entre 
elas, gestantes, puérpe-
ras, crianças entre 6 me-
ses a menores de 6 anos, 
idosos, indígenas, pro-
fessores, trabalhadores 

de saúde, pessoas com 
comorbidades, funcioná-
rios do sistema prisional 
e população privada de 
liberdade, além de pro-
fissionais de segurança e 
salvamento.

Até agora, seis estados 
já bateram a meta de 90%: 
Amazonas (98,5%), Ama-
pá (98,5%), Pernambuco 
(93,6%), Espírito Santo 
(91,3%), Rondônia (90,4%) 
e Maranhão (90%). Os es-
tados com menor cober-
tura são: Rio de Janeiro 
(63,7%), Acre (73%) e São 
Paulo (73,1%).

Segundo o ministé-
rio, a escolha do público 
prioritário no Brasil se-
gue recomendação da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por serem 
grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doen-
ças respiratórias. A vacina 
é a forma mais eficaz de 
evitar a doença.

To
m

az
 S

ilv
a/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil



4 segunda-feira, 3 DE maio DE 2019cidades

Na capital

Mutirão da Prefeitura revisitou região 
Leste de Goiânia no fim de semana

pela vigésima vez 
nesta gestão, o 
prefeito Iris Rezen-

de repete o gesto que 
marcou o retorno dos 
mutirões às diversas re-
giões da Capital. Como 
há exatos dois anos, na 
região Norte de Goiânia, 
cercado de secretários, 
vereadores e da popula-
ção, Iris cumpre o rito cí-
vico de hasteamento das 
bandeiras e, ao som do 
hino nacional, abre ofi-
cialmente a 21ª edição 
do Mutirão da Prefeitura, 
dessa vez na região Les-
te de Goiânia. 

Desde a primeira edi-
ção, realizada nos dias 3 
e 4 de junho de 2017, os 
mutirões já fizeram mais 
de um milhão de atendi-

mentos em todas as sete 
regiões administrativas 
da Capital. Até às 16h de 
hoje, sábado, 1º, e a partir 
das 8h da manhã deste 
domingo, 2, até o meio-
-dia, cerca de 120 ser-
viços da administração 
municipal estarão dispo-
níveis para os moradores 
do Jardim Abaporu, onde 
está instalada a estrutu-
ra do Mutirão, e para a 
população de outros 41 
bairros da região.

Uma das grandes atra-
ções desta edição do Mu-
tirão é a oferta de 800 
vagas de emprego dispo-
nibilizadas pela empresa 
de telefonia Oi. Os pos-
tos de trabalho são para 
atendimento de call 
center e o candidato 

deverá se inscrever no 
estande da Secretaria 
Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tec-
nologia (Sedetec), por 
meio do Sine Municipal.

Como de praxe, nos 
estantes das diversas se-
cretarias da Prefeitura, 
a população da região 
tem acesso a serviços de 
saúde, educação, meio 
ambiente, assistência so-
cial e direitos humanos. 
A Procuradoria Jurídica 
e a Secretaria de Finan-
ças também estão pre-

sentes e o contribuinte 
poderá emitir guias para 
pagamento de tributos 
e outros serviços afins. 
Carteiras de identidade, 
Id Jovem e cartão do ido-
so também estão sendo 
emitidos no Mutirão.

Desde o início da sema-
na, equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos 
(Seinfra) e a Companhia 
de Urbanização de Goiâ-
nia (Comurg) estão atuan-
do com suas equipes nas 
ruas da região. Operações 
tapa-buracos, limpeza de 

boca-de-lobo, roçagem e 
limpeza estão sendo re-
alizadas nos bairros que 
compõem o 21º Mutirão 
da Prefeitura.

Com a mesma dispo-
sição da primeira edição, 
o prefeito Iris Rezende 
faz questão de ressaltar 
o sucesso dos mutirões 
da Prefeitura, que tem 
se constituído um ins-
trumento de atendimen-
to das demandas mais 
urgentes da população, 
além de uma grande festa 
cívica, como ele costuma 
definir a movimentação 

nos estandes, nos dois do 
evento.

‘No mutirão as pessoas 
interagem, trazem suas 
demandas diretamente 
para os secretários, para 
o prefeito, e aquelas que 
são possíveis ser atendi-
das o fazemos imediata-
mente e as demais são 
registradas para atendi-
mento num segundo mo-
mento’, explica o prefeito.

De acordo com o che-
fe do executivo muni-
cipal, o mutirão é uma 
oportunidade para que 
aquele cidadão ou ci-
dadã que não pode se 
deslocar até o Paço, por 
exemplo, tenha atendida 
a sua demanda. ‘Muitas 
vezes a pessoa não pode 
ir a uma secretaria que 
tá lá no Paço, então, aqui 
no Mutirão, ela pode re-
solver essa questão jun-
to à prefeitura, porque 
toda a prefeitura está 
aqui’, explica.

As tendas que abri-
gam as diversas secreta-
rias da Prefeitura estão 
montadas na Rua Cre-
mona com a Rua Firenze, 
no Jardim Abaporu.

Na sua 21ª edição, evento foi  
realizado no Jardim abaporu e 
contemplou outros 41 bairros da 
região. Foram cerca de 120 serviços 
da administração municipal 
à disposição da população
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Campanha distribui cobertores e agasalhos 
para população carente de Aparecida
Viver nas ruas e não ter com 
que se agasalhar neste pe-
ríodo de frio quase nunca é 
uma escolha de quem passa 
por essa situação. A maior 
parte das pessoas que vive 
assim é por algum motivo 
que não foi planejado. E é, 
por isso, que as equipes da 
Secretaria de Assistência 
Social de Aparecida de 
Goiânia realizam nesta 
época do ano, que antece-
de o inverno, a entrega de 
cobertores e agasalhos à 
população que vive em si-
tuação de vulnerabilidade 
social no município.

As primeiras entregas 
aconteceram na quinta-
-feira, 30, em quatro pon-
tos diferentes do municí-
pio. A equipe comandada 
pela secretária e primei-
ra-dama Mayara Menda-
nha esteve na Vila da Paz, 

no Setor Rosa dos Ventos, 
em dois galpões de reci-
clagens, na região do In-
dependência Mansões e 
no Centro Pop, localizado 
na Vila Brasília.

“As previsões falam que o 
inverno será mais rigoroso 
neste ano, por isso estamos 
realizando a distribuição de 
kits com moletom e agasa-
lho para os moradores de 
rua e também para quem 
vive em situação de vulne-
rabilidade social da cidade. 
Começamos hoje a entrega 
que irá se estender por mais 
dias, até conseguirmos 
atingir o maior número de 
pessoas carentes”, comen-
tou a primeira-dama.

Mayara ressaltou ainda 
que este contato também 
tem como objetivo averi-
guar a situação da popu-
lação e, juntamente com 

a equipe da secretaria de 
Assistência Social, e assim 
auxiliarmos as famílias com 
atendimentos e encaminha-
mentos nas áreas da Saúde, 
Educação e Social. “Busca-
mos sempre estar em con-
tato com os moradores de 
áreas de vulnerabilidade 
para podermos ajudar em 
todas as frentes durante 
todo o ano e não apenas 

neste período”, sublinhou.
Adriana Gonçalves, de 

34 anos, mora com o ma-
rido e três filhos na Vila 
da Paz, no Setor Rosa dos 
Ventos há dois anos. Ela 
foi uma das famílias be-
neficiadas com o kit de 
agasalhos. “A Prefeitura 
tem cuidado da gente e 
com essas roupas que re-
cebemos hoje não vamos 

mais passar frio. Quero 
agradecer a Mayara por 
mandar sua equipe aqui 
direto para nos ajudar no 
que precisamos”, disse ela 
ao lado dos filhos.

O morador de rua, A.B, 
de 45 anos, disse que o co-
bertor ajudará nas noites 
geladas de junho. “A gente 
passa por maus bocados e 
só que mora na rua sabe 
o quanto um cobertor é 
necessário. Estou feliz que 
agora ganhei um”, contou 
ele animado. O morador é 
atendido pelo Centro Pop, 
onde faz a higiene diária e 
ganha três refeições. “Fico 
satisfeito que estamos re-
cebendo esses cobertores 
e agasalhos”, disse um dos 
trabalhadores de um pon-
to de reciclagem no Inde-
pendência Mansões.

Iniciamos nesta quinta-

-feira, 30, a entrega dos kits 
de agasalhos e cobertores 
para a população que vive 
em situação de vulnerabi-
lidade social de Aparecida. 
Sabemos que o frio não 
perdoa e já tivemos uma 
mostra de que neste ano 
ele virá ainda mais forte. 
Por isso antecipamos a 
campanha e vamos cobrir 
toda a cidade, entregando 
os kits para centenas de 
pessoas. E além da entre-
ga dos cobertores, que foi 
feita no Centro Pop, na Vila 
da Paz e em dois pontos 
de reciclagem no setor 
Independência Mansões, 
estamos mantendo con-
tato com essas pessoas e 
levando atendimento, en-
caminhamentos e orien-
tações em outras áreas da 
administração, como saú-
de e educação.
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 o diretor Dexter Fletcher, quem 
dirigiu a cinebiografia de Elton John, 
“Rocketman”, e finalizou a direção de 
“Bohemian Rhapsody”, diz que gostaria 
de fazer um filme sobre Madonna.

 A Apple, atualizou seu catálogo e 

anunciou um lançamento na linha do 
produto. Desta vez quem chega às 
prateleiras é o novíssimo iPod Touch, o 
primeiro da linha em quatro anos.

 A atriz Meryl Streep revela que 
topou entrar no elenco da série “Big 

Little Lies” mesmo sem ter lido o 
roteiro.

 Christina aguilera fala sobre seu 
retorno aos palcos e residência em 
Vegas e revela que tinha medo de 
Turnê por muito tempo.

PiRiBiER
Em comemoração aos cinco anos do maior 

festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste, a 
charmosa Pirenópolis recebe, de 20 a 22 de junho, 

mais uma edição do PiriBier. O evento contará 
com mais de 200 rótulos de cervejas de Goiás, 

do Distrito Federal, do Brasil e de outros países. 
A 9ª edição do festival contará também com 

palestras de três apresentadores do programa de 
televisão “Mestre Cervejeiro Eisenbahn”: Juliano 

Mendes, Bia Amorim e Sady Homrich. Além 
disso, esse ano o evento traz bandas de destaque 

regional e nacional, como Venosa, a banda paulista 
Playmohits e Breakdown. O DJ Victor Basílio 

promete ainda agitar o público com muita música 
eletrônica, funk e rock.

Dia Dos NaMoRaDos
A campanha de Dia dos Namorados do Boticário 

recorre à diversidade do amor para lançar as 
primeiras fragrâncias do mundo criadas por 

inteligência artificial, Egeo On You e Egeo On 
Me. Criação é da AlmapBBDO. Apoiado no 

posicionamento de marca - Onde tem amor tem 
beleza -, O Boticário usa a data mais romântica 

do ano para falar de amor de uma forma bem 
humorada, retratando os relacionamentos das 

trigêmeas da família Boticário, ao mesmo tempo 
em que celebra a diversidade. Ao som de “Toda 

Forma de Amor”, de Lulu Santos, o filme traz 
uma divertida situação entre as trigêmeas e seus 

namorados.

ciNEMa iTaliaNo
No versátil Festival Italiano de Nova Veneza, que 

ocorrerá de 6 a 9 de junho, na Praça Matriz da 
cidade, com o melhor da gastronomia, dança, 

música, fotografia, literatura e teatro da Itália, 
haverá atrações também para amantes da sétima 

arte, e do cinema itálico. É que, pelo segundo 
ano consecutivo, a Embaixada Italiana do Brasil 
- apoiadora oficial do evento - vai ceder quatro 

longas-metragens contemporâneos, com legendas 
em portugûes, para serem exibidos no Centro 

Cultural Pedro Peixoto.

caMPaNHa
O Buriti Shopping realizará, de 1º a 30 de 

junho, campanha em comemoração ao Dia dos 
Namorados. Trata-se da promoção Amor Pra 

Compartilhar, que vai sortear um Honda WR-V 
flex cor preta, ano/modelo 2018. Para concorrer, 

o cliente precisará substituir notas fiscais de 
compras acima de R$ 100,00 pelo cupom da 

promoção, além de responder à pergunta: Qual 
shopping sorteia um Honda WR-V neste Dia 

dos Namorados? O cliente precisará cadastrar 
suas notas fiscais no aplicativo Buriti Goiânia, 

disponível gratuitamente nas plataformas Play 
Store e Google Play.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Joalheria - A empresária Maria Eugênia de Toledo Calil Fonseca Carneiro receberá amanhã (04), 
convidados para um coquetel em sua mais nova loja Maria Antonieta Joalheria, no Setor Bueno. 

Tecnologia - O diretor de incorporação da Terral, 
Marcelo Borges, abriu as portas de seu Showroom, 
para uma aventura tecnológica. Durante o brunch de 
lançamento do Vereda Areião. 

2 3

4

Gran Life - A farmacêutica esteta, Kezya Viegas esteve 
na festa de apresentação do Gran Life empreendimento 
que já é considerado o maior do município de Anápolis. 
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Fast Açaí e Red Bull - No último dia 29, odilon 
Moura (esq.), Gerente de Franquias da Fast Açaí, 
recebeu Filippo Nigra e José Strobel da Red Bull e 
Marco Antônio Ribeiro da Agência New.
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construção
a opus incorporadora venceu, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Consumidor mo-
derno de Excelência em Serviços ao Cliente, o mais importante do segmento no Brasil. 
as construtoras e incorporadoras foram avaliadas quanto a estrutura e qualidade do 
atendimento e o desempenho realizado.  

mundo
Comparado com o ano passado, o Brasil subiu uma posição, no ranking de Competitivi-
dade mundial (World Competitiveness Yearbook), realizado pela escola suíça imD e, no 
Brasil, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Na lista, que avalia 63 países, o Brasil 
ficou em 59º lugar: em relação a 2018, houve um ganho de três posições. ainda assim, o 
país continua entre os cinco menos competitivos do mundo.

Brasil
o Produto interno Bruto (PiB) brasileiro caiu 0,2% no primeiro trimestre deste ano, na 
comparação com o último trimestre de 2018. a queda ocorreu depois de altas de 0,5% 
no terceiro e de 0,1% no quarto trimestres do ano passado. Dados do instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE) mostram que a economia brasileira cresceu 0,5% na 
comparação com o primeiro trimestre do ano passado e 0,9% no acumulado de 12 meses.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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agronegócio

Tereza Cristina quer Brasil 
com política agrícola definida

a ministra da Agri-
cultura, Pecuária 
e Abastecimento, 

Tereza Cristina, disse que 
o Plano Safra 2019/2020, 
previsto para ser lançado 
no dia 12 de junho, deve-
rá ser feito nos mesmos 
moldes dos anos ante-
riores. “Vai ser igual aos 
outros. É um plano safra 
muito parecido”, afirmou 
durante a Bahia Farm 
Show, na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães, na 
sexta-feira (31/05)

A ministra defendeu 
que o país tenha uma 
política agrícola defini-
da, sendo essencial que 
o produtor rural tenha 
previsibilidade na hora 
de tomar crédito. “O Bra-
sil e o agronegócio bra-
sileiro ficaram tão gran-
des que a gente tem que 
ter uma política agríco-
la definida, sem ter que 
todo ano o produtor fi-
car preocupado se o juro 
vai subir, se vai cair, se 
vai ter a subvenção, se 

vai ter o seguro”.
Tereza Cristina tran-

quilizou os produtores 
presentes com relação 
ao Plano Safra deste 
ano. “Fiquem tranquilos. 
Não vamos ter ainda o 
plano safra que desejá-
vamos, mas vamos ter 
uma programação que 
o produtor vai poder ter, 
com novas ferramentas”. 
Ela falu também da ne-
cessidade da aprovação 
no Congresso Nacional 
do projeto de crédito 
suplementar (PLN 4/19), 
que inclui R$ 10 bilhões 
em recursos para equali-
zação dos financiamen-
tos do Plano Safra.

“Neste ano, com esse 
orçamento super aper-
tado, precisamos da vo-
tação urgente do PLN 
4 para que o governo 
tenha esses recursos 
do orçamento do ano 
passado à disposição e 
possa fazer plano safra 
e colocar dinheiro na 
educação, na saúde, en-

fim, onde tem obrigação 
de investir”, disse.

A boa fase pela qual 
passa o setor agropecu-
ário brasileiro foi come-
morado pela ministra, 
ressaltandoe que o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
é um “grande amigo” do 
setor. “Vivemos hoje um 
grande momento para 
essa classe produtora 
que foi massacrada du-
rante muito tempo e que 
nos colocou contra a clas-
se urbana, que acha que 

somos transgressores. E 
não somos, somos produ-
tores colocando alimento 
barato e seguro no prato 
do brasileiro e ainda ge-
rando excedente para ali-
mentar 1 bilhão de pes-
soas no mundo todo ano.”

Tereza Cristina anun-
ciou que o governo vai 
editar uma medida pro-
visória para rever instru-
mentos como a Cédula 
de Produto Rural (CPR) e 
os títulos do agronegócio 
– como LCA, LDCA e CRA. 

O objetivo, segundo ela, 
é melhorar o acesso do 
setor ao financiamen-
to dos bancos privados. 
A ministra disse que a 
medida vai ajudar o pro-
dutor tomar empréstimo 
no mercado interno e 
também no exterior.

“Vamos poder tomar 
dinheiro em dólar lá 
fora muito mais barato 
para financiar a nossa 
safra. Tudo está nessa 
nova Medida Provisória 
que estamos escreven-

do e vamos mandar ao 
Congresso Nacional em 
breve”. Para a ministra, é 
importante que o custo 
do dinheiro seja menor 
para o produtor.

“Temos de reduzir o 
custo do dinheiro para o 
produtor, temos de redu-
zir os sócios ocultos da 
agricultura, temos que 
acabar com venda casa-
da, acabar com uma série 
de coisas que deixam o 
dinheiro dito oficial cada 
vez mais caro”, disse.

o Plano de Safra 2019/2020 deve 
ser lançado no dia 12 de junho
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A Distribuidora Vetor, uma empresa do Grupo GSA, se tornou representante ex-
clusiva da marca Condor em todos os municípios do Tocantins. A Vetor foi sele-
cionada por permitir preços mais competitivos e ter maior proximidade com o 
supermercadistas. Hoje, a Vetor distribuiu todo o portfólio da Condor, com mais 
de 350 itens quem inclui itens de higiene pessoal, beleza e limpeza de casa.
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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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excelente estreia

Deu gosto de ver!

a Seleção Olímpica 
estreou goleando 
no Torneio Maurice 

Revello! No domingo (2), o 
Brasil foi superior o jogo 
inteiro e derrotou a Gua-
temala por 4 a 0, no Sta-
de de Lattre de Tassigny, 
na França. Os gols foram 
marcados por Pedrinho, 
Bruno Tabata, Wendel e 
Douglas. O resultado dei-
xa a equipe do técnico 
Jardine na liderança do 
seu grupo. A Canarinho 
volta a campo na próxima 
quarta-feira (5), às 14h30 
(de Brasília), quando en-
cara os donos da casa.

O jogo
A Seleção dominou a par-

tida na primeira etapa. De-
pois de pressionar bastante, 
Pedrinho abriu o placar aos 
18 minutos: Matheus Henri-

que deu o passe, e Pedrinho, 
de pé esquerdo, acertou o 
canto direito do goleiro. O 
segundo veio quatro minu-
tos depois. A zaga brasileira 
conseguiu belo lançamento 
de longa distância, a de-
fesa da Guatemala falhou 
ao tentar cortar e a bola 
ficou de presente para 
Bruno Tabata, que am-
pliou para a Canarinho.

Na volta do intervalo, 
Pedro até mandou para o 
fundo das redes. Seria o 
terceiro. Mas o bandeirinha 
assinalou impedimento na 
jogada. Na marca dos 20 
minutos, o técnico Jardine 
promoveu duas alterações 
no time: colocou Wendel e 
Guga nos lugares de Pedri-
nho e Emerson, respectiva-
mente. E três minutos de-
pois de entrar o camisa 8 
quase ampliou em jogada 

individual. Mais tarde, aos 
30 minutos, Jardine pro-
moveu outra mudança: ti-
rou Antony e colocou Pau-
linho. E, na sequência, fez a 
quarta e última alteração 
ao trocar Pedro por Ma-
theus Cunha. Nos minutos 
finais, aos 40, o triunfo se 
transformou em goleada 
Primeiro Wendel arriscou 
de fora da área e acertou 
o canto direito do goleiro, 
sem chances para o cami-
sa 1 da Guatemala. Depois, 
aos 44, Douglas converteu 
pênalti assinalado pela ar-
bitragem e deu números 
finais ao placar. 

Brasil: Ivan; Emerson 
(Guga), Murilo, Lyanco e 
Iago; Douglas Luiz, Ma-
theus Henrique e Pedri-
nho (Wendel); Antony 
(Paulinho), Tabata e Pedro 
(Matheus Cunha).

Seleção Brasileira olímpica estreia no Torneio maurice 
Revello batendo a seleção da Guatemala por 4 a 0, com 
gols de Pedrinho, Bruno Tabata, Wendel e Douglas
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