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Prática de repassar 
duodécimo menor à 
alego vem de longe
A propósito do imbróglio entre Assembleia Legisla-
tiva e Secretaria de Economia, sobre o repasse do 
duodécimo a Casa, vem de longe a prática do Exe-
cutivo de repassar a menos o valor corresponde ao 
percentual constitucional. Ocorreram durante os go-
vernos do PSDB, ao longo dos últimos 20 anos ou 
até antes. Os ex-presidentes da Assembleia até que 
reivindicavam, cobravam a integralidade do repasse 
do percentual fixado na Constituição, mas no má-
ximo que acontecia aumentavam-se um pouco os 
repasses em determinados momentos. Como eram 
todos do mesmo partido, não havia consequências 
de maior repercussão. Se de um lado a Casa ficava 
sem parte do percentual a que tinha direito, muitas 
vezes os deputados eram recompensados de outras 
formas, como o “apadrinhamento” das obras que 
eram construídas no interior. Com isso os deputados 
passavam a ser reconhecidos pela população do lu-
gar, como alguém que lutou para que determinadas 
obras fossem levadas para o município ou região, o 
que lhes rendiam votos nas eleições seguintes. Mas 
hoje o presidente, deputado Lissauer Vieira (PSB), 
não faz parte da base de apoio do governo. Ao con-
trário, a sua eleição foi fruto de articulação que reu-
niu parlamentares da oposição e de boa parte dos 
governistas, que se recusaram apoiar o nome indica-
do pela base governista, que foi o democrata Álvaro 
Guimarães. De outro lado, o Executivo vem passando 
por dificuldades para honrar compromissos e obri-
gações, por causa da crise fiscal construída ao longo 
de governos anteriores, aliada à queda nas receitas, 
decorrente do aprofundamento da crise econômi-
ca nacional. É essencial que haja compreensão por 
parte de todos para atravessar esse período. Mas se 
tiver que haver redução de repasse de duodécimos, 
há que ser não só da Assembleia, mas do Tribunal de 
Justiça, tribunais de contas do Estado e dos muni-
cípios e do Ministério Público e demais órgãos que 
recebem repasse. Mais, não fica bem um Poder que-
rer interferir e outro apontando o que deve ou o que 
não deve ser prioridade na aplicação dos recursos.

31 de maio: o 4º dia 
mais feliz de Caiado
O governador Ronaldo Caiado viveu na 
sexta-feira, 31 de maio, o seu 4º dia de 
maior felicidade nos últimos oito meses, 
motivado não apenas pela vinda do pre-
sidente Jair Bolsonaro a Goiás mas prin-
cipalmente pelas boas notícias trazidas 
pelo capitão. O presidente participou de 
um evento organizado pelas Assembleias 
de Deus, em Anápolis. Durante o trajeto 
entre Goiânia e Anápolis, resolveu fazer 
uma escala para almoço no Posto Pre-
sidente, nos arredores da “manchester”, 
onde se encontrou com um grupo de ca-
minhoneiros. Demonstrando bom humor, 
Bolsonaro reforçou chamou-o publica-
mente de “pais da ideia”, pela proposta de 
destinação de 30% dos recursos do FCO, 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste, no financiamento do de-
senvolvimento em Estados da região. Foi 
uma demonstração de prestígio de Caia-
do, que ouviu de Bolsonaro a intenção 
agilizar o envio ao Congresso da Medida 
Provisória, que autoriza a operação.

pEsquisas
Uma conhecida empresa de pesquisas eleitorais acaba de realizar levantamentos com 
sondagens sobre tendência para as eleições de prefeito, em 2020, em algumas cidades. 
Três delas são, Senador Canedo, Rio Verde e Jataí. Segundo esse diretor com quem con-
versamos ontem, em Jataí a vitória esmagadora será do ex-prefeito Humberto macha-
do (mDB), sem a menor possibilidade de qualquer outro nome que vier a ser indicado 
pelos partidos. Candidato à reeleição, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (do grupo 
de prefeitos dissidentes do mDB), que também está com índice aprovação superior a 
60% e a tendência, segundo ele, será a reeleição de Paulo hoje, é como “inhambu na 
capanga” e por último Divino Lemes (PSD). Lemes, segundo o pesquisador, vem melho-
rando a cada dia imagem da sua administração. 

iRis x FRancisco
Há levantamento em andamento também em Goiânia, onde segundo o dire-
tor do  instituto Pesquisa ouvido pela coluna, se a eleição fosse hoje, entre os 
nomes cogitados como prováveis candidatos,  provavelmente estariam no se-
gundo turno o atual prefeito iris Rezende (mDB) e o deputado Francisco Júnior 
(PSD), se ambos fossem candidatos.  

psD Está FoRa Do cEntRão gaRantE VilmaR Rocha
o Partido da Social Democracia (PSD) não faz 
mais parte do chamado “Centrão” – aglomera-
do de partidos liberais que costumam agir em 
bloco, em votações de matérias no Congresso 
–, garante o ex-deputado Vilmar Rocha, pre-
sidente do partido em Goiás. “o PSD tem vida 
própria e não  dependerá da decisão de nenhu-
ma outra legenda, para tomar suas”, explica 
Vilmar. Segundo Vilmar Rocha (foto), o PSD 
possui a 2ª maior bancada no Senado e a 4ª na 
Câmara. Vilmar e o ex-governador de Santa Ca-
tarina, Raimundo Colombo, estão organizando 
encontros regionais de reestruturação do par-

tido em vários Estados, atendendo ao pedido do presidente nacional da sigla, 
Gilberto Kassab. Nos dias 6 e 7 desse mês será realizado o 4º, em Fortaleza 
(CE).os três primeiros foram em Teresina (Pi), aracaju (SE) e Salvador (BH). 

muDança
Gente muito próxima dos gabinetes no 10º pavimento do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira anda apostando com os próprios botões que não vai de-
morará ocorrer a primeira alteração na equipe de auxiliares do governador 
Ronaldo Caiado. Em uma das pastas, então, em que o colaborador ressalva 
que conta nem o sexo da autoridade, que ele avalia estar na situação “cai 
não cai.” Caiado, segundo ele, quer resultados da equipe. 

consElhEiRo  chutanDo latas   
o conselheiro Sebastião Tejota, do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), anda “chutando latas”  ultimamen-
te, tamanha é a sua felicidade. Não, não, o pai do 
vice-governador Lincoln Tejota não ganhou na mega 
Sena, ainda. mas é quase isso. É que foi constatada, 
por meio de pesquisas com as análises devidas, a pre-
sença de ouro, muito ouro em sua fazenda no muni-
cípio de Crixás. Com isso, a propriedade será vendida 
logo, logo para uma empresa mineradora, a preço de 
ouro, naturalmente. as únicas tristezas do conselhei-
ro Tejota atualmente têm sido as sucessivas derrotas 
do Vila Nova Futebol Clube, seu time do coração.

outRos tRês
os outros três anteriores, conforme 
nota “Dias alegres” publicada na edição 
do dia 20 de maio, por conta da apro-
vação da solicitação do governador à 
Sudeco, para a destinação de parte dos 
recursos do FCo aos Estados do Centro-
-oeste, para financiar o desenvolvimento 
regional. Em relação ao evento com o 
presidente Jair Bolsonaro, após a realiza-
ção do evento, o próprio Ronaldo Caiado 
confidenciou a alguns membros do seu 
círculo mais próximo o seu bem estar e 
sensação de bem estar e de vitória.
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Duas Dezenas

Íris Rezende, agenor mariano, andrey 
azeredo, Bruno Peixoto e Clécio alves 
(mDB), Elias Vaz e Jorge Kajuru (PSB), 
Vanderlan Cardoso (PP), Thiago alber-
naz (SD), anselmo Pereira e Dra Cristina 
(PSDB), alisson Lima (PRB), adriana ac-
corsi (PT), Eduardo do Prado (PV), Pauli-
nho Graus (PDT), Paulo Daher (DEm), De-
nes Pereira (PRTB) são nomes ventilados 
para concorrer à prefeitura de Goiânia.

Mais Dois
Psol e Novo devem lançar candidaturas 
também, mas não tem nomes, que se-
rão tirados de processos internos e bem 
distintos. o Psol tem tradição de fazer 
plenárias para chegar ao consenso com 
direito a votações seguidas no estilo 
Resta Um. o Novo segue edital de sele-
ção, que já tem até consultoria contra-
tada pelo Diretório Nacional para a de-
finição de critérios e escolha do nome. 

seM, exceção
Esse processo do Novo, em princípio, 
vale para todos. inclusive os que es-
tão insatisfeitos em suas siglas. Sejam 
prefeitos ou não. aliás, quem quiser en-
trar no Novo tem que ser não acolhido 
como aprovado pelo partido.

ForMação
No comando metropolitano do DEm, 
vereador Paulo Daher está promovendo 
curso de formação, visando eleição do 
ano que vem. Conta com uma turma de 
48 pré-candidatos, dispostos a enfren-
tar o desafio das urnas. 

nova política 
Falando em coisa diferente, o presiden-
te Jair messias esteve em Goiás e re-
solveu almoçar numa churrascaria fre-
quentada por caminhoneiros. Coisa do 
marketing da nova política. Pra chegar 

lá, foi de helicóptero. Tudo a ver. 

Bola Fora
a sugestão de um nome evangélico 
para o STF, feita em Goiânia, foi infe-
liz. Nada contra os evangélicos. mas a 
questão religiosa, normalmente, não é 
usada como critério para nomeações. 
Especialmente as que exigem notório 
saber. além do mal estar no meio jurí-
dico, acabou dando mais uma canelada 
no ministro Sérgio moro, a quem a ca-
deira está prometida. 

FaltaM Duas
Governador Ronaldo Caiado avançou 
mais uma casa no pagamento de de-
zembro. Faltam duas, pelo compromis-
so inicial. 

no verMelho
a troca de comissionados e a orienta-
ção para não cobrar a coparticipação 
dos usuários enquanto houver o impas-
se no pagamento de dezembro, por si-
nal, derrubou a arrecadação do ipasgo. 

cara...
interlocutor histórico do ex-governa-
dor marconi Perillo informa que ele 
está bem fixado em São Paulo e preo-
cupado com formação de novas lide-
ranças tucanas. Sem pensar ou falar 
em projeto eleitoral.

...coroa

outro interlocutor maledicente aposta ain-
da na possibilidade de marconi disputar a 
prefeitura de Goiânia, em novo embate com 
Íris Rezende. Cenário pouco provável.  

pulga continua
a liberação de dinheiro do FCo é a saída su-
gerida por Ronaldo Caiado para o socorro aos 
Estados da Região. Com sinal verde do Conse-
lho Gestor do fundo, ainda há desconfiança da 
capacidade do governo em manter o conteú-
do das medidas Provisórias que tem baixado. 
Articulação hoje é insuficiente. 

eM alta
major Victor Hugo está parecendo técnico 
do Vila Nova: perde muito, mas continua 
prestigiado pela diretoria. 

por sinal
Copa américa adiou a volta de Kajuru ao rádio. 

por que?
Neymar Jr consegue entrar em tanta confu-
são em tão pouco tempo...

marcelohel@gmail.com

Meio aMBiente 

Ronaldo Caiado quer Goiás como 
referência em proteção ambiental
o governador Ronal-

do Caiado fez um 
compromisso nes-

ta segunda-feira, dia 3, de 
trabalhar incessantemen-
te para que Goiás, den-
tro de quatro anos, seja 
“referência internacional 
nos projetos de proteção 
ao meio ambiente”. Na 
fala, ele mencionou como 
importante marco nessa 
política de preservação 
o programa “Juntos Pelo 
Araguaia”, que será lan-
çado nesta quarta-feira, 
dia 5, com a presença do 
presidente Jair Bolsonaro 
e do governador do Mato 
Grosso, Mauro Mendes. 
O discurso, no Centro de 
Convenções de Goiânia, 
abriu a Semana Nacional 

do Meio Ambiente.
Caiado lamentou como 

o patrimônio natural de 
Goiás vem sofrendo com 
ações humanas, e afirmou 
que o maior instrumento 
de mudança está na edu-
cação. O governador res-
saltou que não é momento 
de “demonizar” nenhum 
setor da sociedade, e sim 
de unir esforços. “Não 
queremos um sentimen-
to punitivo ou ameaçador. 
Acredito na orientação, na 
educação das crianças e 
de todos os nossos produ-
tores rurais, na conscien-
tização sobre a maneira 
como os rios que passam 
pela cidade estão sendo 
destruídos”, argumentou.

Titular da Secretaria de 

Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), Andréa Vulcanis 
defendeu que os goianos 
possam incorporar o nome 
da pasta e aplicá-lo no co-
tidiano. “Precisamos pro-
mover o desenvolvimento 
junto com o produtor ru-
ral, com o cidadão urbano. 
Um desenvolvimento que 
garanta que a qualidade 
econômica e produtiva 
possam se dar de uma for-
ma mais consensual, mais 
harmônica com a proteção 
do meio ambiente.”

Programação
A agenda com ações en-

volvendo o Meio Ambiente 
segue até a próxima sexta-
-feira, dia 7. Até lá, a Se-

mad vai promover mostras 
fotográfica e de cinema 
ambiental, além de ciclo 
de palestras com vários te-
mas, entre eles: A evolução 
da legislação ambiental 
no mundo e no Brasil; O 
uso racional dos recur-
sos hídricos; Plano de 
segurança de barragens 
em Goiás; e Desafios do 
licenciamento ambiental.

No Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebra-
do em 5 de junho, a di-
visa entre os municípios 
de Aragarças (GO) e Barra 
do Garças (MT) receberá 
o lançamento do “Juntos 
Pelo Araguaia”. Na oca-
sião, o presidente da Re-
pública e os governadores 
de Goiás e do Mato Grosso 

vão formalizar parcerias 
em prol da recuperação 
de áreas do Rio Araguaia. 
Também participarão o 
embaixador do projeto, 
o cantor Chitãozinho, da 
dupla com Xororó, além 
de ministros, prefeitos e 
secretários.

O “Juntos Pelo Ara-
guaia” atuará na re-
composição florestal, 
conservação de solo e 
água, além de ações de 
saneamento nos municí-
pios goianos. Na primei-
ra etapa do programa, a 
meta é restaurar 10 mil 
hectares de áreas de 
preservação permanen-
te, sendo 5 mil em Goiás 
e 5 mil no Mato Grosso. 
O projeto conceitual foi 

desenvolvido pelo Insti-
tuto Espinhaço, por meio 
de acordo de coopera-
ção técnica com a Secre-
taria de Meio Ambiente 
do Governo de Goiás.

O governador Ronal-
do Caiado destacou que 
a parceria dos governos 
estaduais e federal vai 
trazer benefícios consi-
deráveis ao Rio Araguaia. 
“Faremos uma ação con-
junta. Não teremos duas 
decisões sobre o Rio 
Araguaia, será apenas 
uma legislação”, disse 
ao conclamar apoio das 
pessoas. “É fundamental 
a parceria com todos. Se 
nós tivermos pontos que 
fragilizaram o Araguaia, 
vamos recuperá-los.”

“Nada que o Estado fornece 
é gratuito, o indivíduo é o 
único criador de riquezas”. 

(margareth Thatcher )
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segurança 

Goiás apresenta queda em 
todos os crimes de violência

goiás registra queda 
em todos os crimes 
de violência em 

2019. Homicídios tive-
ram redução de 9,02%, ao 
passo que tentativas do 
mesmo crime recuaram 
3,88%. Também foram 
verificadas reduções em 
latrocínios (-33,33%) e 
estupros (-0,62%). Crimes 
violentos letais intencio-
nais regrediram 9,54%. A 
comparação é de janeiro 
a maio deste ano com 
igual período de 2018.

Ao apresentar os nú-
meros nesta segunda-fei-
ra, dia 3, o secretário de 
Segurança Pública, Rod-
ney Miranda, ressaltou 
que os índices mostram 
que o trabalho das forças 
policiais está no caminho 
certo. “Com muita técnica, 
integração e inteligência, 
estamos mostrando que 
é possível garantir mais 
sensação de paz ao cida-
dão de bem”, afirmou.

Outras quedas foram 
verificadas em roubos 
de veículo (-57,96%), 
roubos ao comércio 
(-52,57%), roubos de car-
gas (-65,12%), roubos em 
instituições financeiras 
(-64,29%), roubos a tran-
seuntes (-50,79%), roubos 
de residências (-3%) e 
crimes violentos contra o 
patrimônio (-36,42%).

Furtos de veículos re-
trocederam 27,7% e fur-
tos a transeuntes 65,98%. 
Os únicos indicadores 
que oscilaram para cima 
foram furtos ao comér-
cio (43,88%) e furtos em 
residências (15,70%). 
“Instituímos uma nova 
modalidade de registro 
online desses crimes e as 
pessoas estão confiando 
mais ao abrir as ocorrên-
cias. São crimes que nos 
preocupam e já estamos 
trabalhando em ações 
para coibi-los”, destacou 
o secretário.

Comparativo 
mensal

Na comparação entre 
maio de 2019 e o mes-

mo mês do ano passado, 
homicídios apresenta-
ram queda de 9,26%. 
Tentativas deste mesmo 
crime caíram 20,73%. 
Destaque, ainda, para a 
redução de 81,82% nos 
casos de latrocínio.

Também regrediram os 
crimes de roubos a tran-
seuntes (-45,29%), roubos 
de veículos (-56,14%), 
roubos ao comércio 
(-46,18%), roubos em re-
sidências (-31,13%), rou-
bos de cargas (-50%), fur-
tos de veículos (-30,6%) 
e furtos a transeuntes 
(-61,56%). Nenhum roubo 
contra instituição finan-
ceira foi registrado.

Crimes violentos le-
tais intencionais caíram 
15,47% e os crimes vio-

lentos contra o patrimô-
nio recuaram 37,45%. “Por 
determinação do gover-
nador Ronaldo Caiado, as 
forças policiais goianas 
estão trabalhando de for-
ma totalmente integrada. 
Não há ações paralelas. 
Os indicadores compro-
vam que estamos no ca-
minho certo”, ressaltou 
Rodney Miranda.

Todas as medidas es-
tão sendo tomadas para 
reduzir os furtos ao co-
mércio e furtos em re-
sidência, que oscilaram 
para cima em 33,78% e 
18,86%, respectivamente.

Produtividade
De janeiro a maio des-

te ano, as polícias Civil 
e Militar apreenderam 

30,7 toneladas de drogas 
em todo o Estado, o que 
representa um aumento 
de 156,56% na compa-
ração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. O 
número de mandados de 
prisão cumpridos cresceu 
42,28% e o de prisões em 
flagrante 6,89%

Foram realizadas 
8.620 operações de se-
gurança pública. O au-
mento, nos primeiros 
cinco meses de 2019, é 
de 221,88%. As forças 
policiais apreenderam 
2.781 armas de fogo. O 
aumento, neste sentido, 
é de 1,27%.

O Corpo de Bombeiros 
Militar realizou mais de 
11 mil ações preventivas 
e 27 mil resgates realiza-

dos. Graças ao trabalho da 
corporação, houve redu-
ção de 21% nos incêndios 
urbanos e de 42% nos in-
cêndios florestais. Foram 
realizadas 6,2 mil ações 
de busca e salvamento e 
93,7 mil inspeções.

A Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 
realizou 24,9 mil laudos 
e finalizou 25,3 mil perí-
cias. A Diretoria-Geral de 
Administração Peniten-
ciária, por sua vez, con-
seguiu reduzir 16% das 
fugas e aumentou em 
13% o número de revis-
tas rotineiras diárias. O 
órgão também instituiu 
revistas gerais mensais 
nas unidades prisionais. 
No total, foram 513 ações 
neste sentido.

Comparação é 
de janeiro a maio
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serviços 

Mutirão e Frente de Serviços atendem 
região Leste e Norte da capital

A Prefeirura de Goiânia 
concluiu a 21ª edição do 
Mutirão da Prefeitura na 
manhã deste domingo, 
02, no Jardim Abaporu, 
região Leste, com muitos 
benefícios à população. 
Além de 120 serviços 
disponibilizados nos 
estandes, durante toda 
semana 41 bairros da 
região receberam obras 
de infraestrutura.

Dentre os destaques 

estão os atendimentos 
de Saúde. Antonio Carlos, 
morador do Santo Hilário, 
aproveitou a ação para 
antecipar o exame de 
eletrocardiograma. “Além 
disso aproveitei para pe-
gar mudas de Ypê”, desta-
ca. Apenas na vacinação 
foram mais de 300 pes-
soas imunizadas contra a 
gripe nos dois dias. Ape-
sar da maior procura ser 
da Influenza, 14 tipos de 

vacinas foram encontra-
das no local.

Paralelo ao Mutirão, 
uma Frente de Serviços 
atendeu o Setor Goiânia 
2, região Norte de Goi-
ânia, que completa 30 
anos. A região recebeu 
durantes toda a semana 
a operação tapa buracos, 
pintura de meio-fios, si-
nalização de trânsito, lim-
peza de bocas de lobo e 
revisão da iluminação de 

todas as praças do bairro.
O projeto de revitali-

zação compõe: constru-
ção de calçadas com piso 
tátil, implantação de ban-
cos de madeiras, lixeiras 
e canteiros com plantas 
coloridas contornados 
com bloquetes de cimen-
to. Também houve o plan-
tio de gramas, mudas de 
árvores e palmeiras, além 
do reforço na luminosida-
de da área de lazer.
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 Vanessa Hudgens, postou em seu 
instagram Stories, diversas fan arts que 
a colocam como mulher-Gato. Ela 
comentou: “ok, com quem eu preciso 
falar para fazer isso acontecer?” e 
“Papel dos sonhos”.

 Uma exposição com itens memoráveis 

da carreira de Lady Gaga está sendo 
inaugurada em Vegas. a coleção chamada 
de “Haus of Gaga/Las Vegas”, conta com 
looks, acessórios e perucas que remetem 
a toda a jornada da estrela.

 a Warner Bros. divulgou o primeiro trailer 
do filme “O Pintassilgo”, estrelado por Ansel 

Elgort e Nicole Kidman. o longa é uma 
adaptação do livro de mesmo nome.

 Foi anunciado por meio de uma 
postagem feita no perfil do Pottermore 
no Twitter que quatro novos livros 
baseados no universo de Harry Potter 
serão lançados.

NaMoRaDos
o dia mais romântico do ano está 

próximo e os casais já buscam opções 
de presentes para deixar essa data 

ainda melhor. Pensando nisso, o outlet 
Premium Brasília ajuda quem ainda não 

encontrou o mimo perfeito para o amado 
ou amada, com descontos especiais em 

diversas lojas do mix. animale, Estoque, 
Shoulder, Lacoste e aramis são alguns 

dos nomes que entraram para o roteiro 
de ofertas para o próximo 12 de junho. 

Durante os dias 08 e 09/06, final de 
semana que antecede a data, dois mil 

cupons de desconto exclusivos também 
serão distribuídos no empreendimento.

colEÇÃo
as estilistas maisa Gouveia e Natalia 

Gouveia vão mostrar a coleção Envolver 
Gyn, nesta terça-feira, dia 4 de junho, 

durante a 3ª edição do evento Toda Noiva 
Sonha, promovido pela cerimonialista 

Juliana moura, na CasaCor Goiás, das 17h 
às 22h. os acessórios serão de Tâmara 

Brossmann, make up de Fatima Bastos e 
sapatos da ana morena. a decoração do 

evento ficou a cargo de Ricardo Mello e o 
buffet de Fernando Hanna.

PiZZaRia
o empresário Jordaci matos inaugura na 

próxima quarta-feira, dia 05, a Pizzaria 
Frossard, que conta com o tradicional 

estilo italiano da produção familiar, em 
aparecida de Goiânia. o cardápio possui 

mais de 30 sabores e é assinado pela Chef 
Kyka macedo. Destaque para a pizza low 

carb e opções veganas, além das pizzas 
regionais, como a exclusiva pizza de 

pequi, de frango com creme de pequi e 
a pantaneira, com carne seca e banana 

frita.

iN coNcERT
Dinho ouro Preto está de volta ao 

Flamboyant in Concert, desta vez com 
seu projeto solo, onde apresenta uma 
seleção de clássicos do rock nacional e 
internacional. a apresentação especial 
ocorrerá dia 25 de junho, às 19h30, no 

Deck Parking Sul e promete relembrar 
sucessos consagrados em sua voz e que 

também colocaram sua banda original 
entre as principais referências do rock 
brasileiro. os ingressos para o show já 

estão disponíveis para trocas, mediante 
apresentação de notas fiscais de lojas do 

Flamboyant. Confira o regulamento no 
site: www.flamboyant.com.br
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Palestra - Os empresários Caio César, Rodrigo Borges, Thiago Silva e Lucas Viana receberam 
os convidados da palestra do Thiago Nigro, “Do mil ao milhão” no sábado, dia 01 de junho. 

Vida simples - Juliana Veiga, aline Guedes, 
e Chiara Gadaleta no “Conexão Flamboyant por 
Vida Simples”, evento que foi realizado no 
Flamboyant Shopping Center. 

2 3

4

Formatura - Larissa Leão ladeada do Governador 
Ronaldo Caiado que foi padrinho da Formatura 
do curso de operações especiais (BoPE) Goiás. 
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Música - o cantor e compositor marcelo martins 
lança na próxima sexta-feira, 7, a primeira 
música do pocket DVD gravado em Goiânia.
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Educação

Estudantes podem se inscrever 
no Sisu a partir de hoje

começam as inscri-
ções para a segun-
da edição do Siste-

ma de Seleção Unificada 
(Sisu) deste ano. Ao todo, 
serão ofertadas 59.028 
vagas em 76 instituições 
públicas de ensino em 
todo o país. As inscri-
ções podem ser feitas 
até sexta-feira (7), na  
página do programa.  

Podem participar do 
Sisu os estudantes que 
fizeram prova do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) em 2018 e 
obtiveram nota na reda-
ção acima de zero.

O resultado da cha-
mada regular será di-
vulgado no próximo dia 
10. As matrículas devem 
ser realizadas de 12 a 
17 de junho. Aqueles 
que não forem selecio-
nados poderão partici-
par da lista de espera 
de 11 a 17 de junho. A 
convocação desses es-
tudantes ocorrerá após 
o dia 19 deste mês.

O candidato do Sisu 
pode solicitar até duas 
opções de vaga, espe-
cificando, em ordem 
de preferência, as suas 

opções em instituição 
de educação superior 
participante, com local 
de oferta, curso e turno, 
e a modalidade de con-
corrência.

Nota de corte
Durante o período de 

inscrição, uma vez por 
dia, o Sisu calcula a nota 
de corte, que é a menor 
para o candidato ficar 
entre os potencialmente 
selecionados.

As notas de corte para 
cada curso são baseadas 
no número de vagas dis-
poníveis e no total dos 
candidatos inscritos na-
quele curso, por modali-
dade de concorrência.

De acordo com o Mi-
nistério da Educação 
(MEC), o cálculo é usa-
do apenas com uma re-
ferência para auxiliar o 
candidato no monitora-
mento de sua inscrição 
e não garante a seleção 
para a vaga ofertada.

Até o fim do período 
de inscrição, os candi-
datos podem alterar as 
opções de curso. Será 
válida a última opção 
confirmada.

inscrições vão até sexta-feira 
(7), na página do programa  
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Planalto

Projeto de lei que muda CNH deve ser apresentado
O presidente Jair Bolsona-
ro deve enviar hoje (4) um 
projeto de lei que altera o 
Código Brasileiro de Trân-
sito para ampliar de cinco 
para 10 anos a validade da 
carteira nacional de habi-
litação (CNH), além de do-
brar dos atuais 20 para 40 
o limite de pontos para a 
suspensão do documento. 
O próprio presidente usou 
as redes sociais ontem (3) 
para confirmar o envio da 
proposta. O governo des-
cartou a ideia inicial de 
promover as mudanças via 
medida provisória. 

“O presidente havia 
conversado com o depu-
tado Rodrigo Maia [presi-
dente da Câmara] sobre a 

vialibidade de apresenta-
ção de uma medida provi-
sória ou um projeto de lei. 
O presidente da Câmara 
entendeu ser mais impor-
tante, para uma discussão 
mais plena, que fosse ele-
vado um projeto de lei. 
Provavelmente amanhã 
seja endereçada à Câmara 
essa proposta”, disse o por-
ta-voz do Palácio do Pla-
nalto, Otávio Rêgo Barros. 

MP 871
O presidente, segundo 

Palácio do Planalto, se en-
volveu pessoalmente nos 
últimos dias para garantir 
a presença de senadores 
na votação de duas me-
didas provisórias, as MPs 

871 e 872, cujo prazo de 
vigência termina nesta 
segunda-feira e, caso não 
sejam votadas e aprova-
das, elas perdem a valida-
de.  A principal delas, a MP 
871, cria um programa de 
revisão de benefícios e a 
exigência de um cadastro 
de trabalhadores rurais 
no âmbito do Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social (INSS). O objetivo é 
combater fraudes e irregu-
laridades na concessão de 
benefícios previdenciários. 

“O presidente vem, des-
de o final de semana, en-
volvendo-se pessoalmente 
ou por meio dos interlocu-
tores diretos, que são seus 
líderes, para o convenci-

mento, em especial dos 
senadores, de estarem 
presente, confirmarem o 
quórum”, disse Rêgo Bar-
ros. Segundo ele, a medida 
deve gerar uma economia 
de R$ 100 bilhões aos 
cofres públicos pelos pró-
ximos 10 anos e faz parte 
dos esforços do governo 
pela reforma no sistema 
previdenciário do país. 

A outra é a MP 
872/2019, que prorroga o 
prazo para pagamento de 
gratificação a servidores 
cedidos para a Advocacia-
-Geral da União (AGU) e 
altera a regra de critérios 
para a contratação e pro-
moção de bombeiros mi-
litares do Distrito Federal.
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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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Futebol Feminino 

Lesão tira Fabiana da Copa do Mundo da França

A l a t e r a l - d i r e i t a 
Fabiana foi cor-
tada da seleção 

feminina por causa de 
uma lesão muscular na 
coxa da perna direita. 
Imediatamente, o trei-
nador Vadão (Oswaldo 
Fumeiro Alvarez) con-
vocou a jogadora Polia-
na, atleta do São José, 
clube de São Paulo, que 
deverá se apresentar 
em Grenoble, na França.

No treino de domingo 
(2), em Portimão, cidade 
do litoral Sul de Portu-
gal, onde a seleção faz a 
preparação para a Copa 
do Mundo, Fabiana disse 
ao departamento médi-
co da seleção que sen-
tiu dor na região pos-
terior da coxa direita. 
Submetida a um exame 
de imagem, a jogadora 
foi diagnosticada com 
uma lesão do músculo 
semitendinoso, classi-

ficação grau 1, e sem 
tempo de recuperação 
para jogar a Copa do 
Mundo da França.

Marta melhora
Depois de 11 dias 

de tratamento na fi-

sioterapia, a atacante 
Marta realizou, nessa 
segunda-feira (3), exa-
me de imagem para 
verificar a evolução 
da cicatrização da le-
são na coxa esquerda. 
A recuperação foi con-

siderada bom pelo de-
partamento médico.

Essa melhora permi-
te que a atleta possa 
iniciar o processo de 
transição para o cam-
po, mantendo o traba-
lho fisioterápico e os 

exercícios de fortale-
cimento muscular.

A seleção brasileira 
feminina estreia na Copa 
do Mundo da França, en-
frentando a seleção da 
Jamaica, no próximo do-
mingo, dia 9, às 10h30, 

na cidade de Grenoble.
O jogo de abertura da 

competição está marca-
do para sexta-feira, dia 
7, às 16h, entre seleção 
francesa e as sul-corea-
nas, no Parque dos Prín-
cipes, em Paris.

a jogadora 
Poliana é a nova 
convocada
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No treino de domingo (2), Fabiana relatou ao departamento médico dor na região posterior da coxa direita


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

