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n A oposição está computando os 
gastos do governo e acha que, até 
agora, os percentuais constitu-
cionais de 25% para a Educação e 
12,5% para a Saúde estão longe de 
serem alcançados pelo governador 
Ronaldo Caiado. 

n Cristiane Schmidt anda falando tan-
to, em entrevistas e em audiências 
na Secretaria da Economia, que pra-
ticamente perdeu o sotaque carioca, 
com o esse substituído pelo xis, que a 
caracterizava quando veio para Goiás. 

n Depois de apregoar que o PSDB 
teria 78 prefeitos, o novo presidente 
estadual Jânio Darrot refez a conta-
gem e chegou ao número correto de 
75. Estima-se que a metade deixará o 
partido até o início de 2020. 

n o deputado Cláudio meirelles, do 
PTC, recusou convite do presidente da 
assembleia Lissauer Vieira para que, 
juntos, fossem ao Palácio das Esme-
raldas tomar um “vinhozinho” com o 
governador Ronaldo Caiado.

n A Goiás Parcerias, estatal do gover-
no de Goiás destinada a prospectar e 
realizar Parcerias Público-Privadas, 
nunca conseguiu avançar com nenhu-
ma em seus 10 anos de existência. E 
gastando uma nota por mês.

n as policlínicas do governador Ronal-
do Caiado no interior começam a ser 
inauguradas ainda neste ano: serão 
três, em Posse, Santa Terezinha e For-
mosa. Todas com mais de 10 especiali-
dades médicas e até cirurgias. 

n A situação financeira da Prefei-
tura de Goiânia é tão confortável 
que a equipe de Iris Rezende de-
fende a sua reeleição como ga-
rantia para a boa aplicação dos 
fartos recursos que a próxima 
gestão encontrará no caixa.

n o deputado federal Delegado Valdir 
está rompido em definitivo com o go-
vernador Ronaldo Caiado – alegando 
que nunca foi chamado para conver-
sar ou ouvido sobre qualquer assun-
to da esfera do governo goiano.

n Estado inviável: os últimos números 
da Secretaria da Economia mostram 
que nada mudou e que inacreditáveis 
83% da receita continuam consumi-
dos pela folha do funcionalismo, so-
mados ativos e inativos. 

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

O acordo que o governador Ronaldo Caiado fez com os empresários favorecidos pelos in-
centivos fiscais, no final de 2018, estabelecendo a previsão de R$ 1 bilhão a mais na ar-
recadação deste ano, em troca da manutenção das benesses tributárias, acabou frustrado. 
Passados os meses de abril e maio, ingressaram apenas R$ 56 milhões a mais por conta do 
reajuste na receita de ICMS gerado pelo acerto. “A expectativa dos nossos técnicos é que, até 
o final do ano, o incremento da arrecadação chegará no máximo a R$ 450 milhões, menos 
da metade do que foi projetado no final do ano passado”, informou a secretária da Econo-
mia Cristiane Schmidt. “As previsões falharam”, acrescentou ela. E olha que esses R$ 450 
milhões foram estimados com otimismo. Não é exagero dizer que Caiado foi tapeado pelos 
empresários: na época do acordo, foram muitos os que advertiram para a falta de planilhas 
ou números com credibilidade para que se chegasse aos tais R$ 1 bilhão. Que, agora, vão 
fazer uma falta enorme para que o governo do Estado consiga normalizar as suas contas. 
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aBRaÇo DE iRiS EM VilMaR RocHa É DE QUEM É caNDiDato
O ex-deputado e presidente do PSD estadual Vilmar Rocha encontrou-se com o prefeito Iris Rezende no final da missa na Igreja São Nicolau, que marcou a 
reinauguração da Praça das Mães, no setor Oeste. Saudaram-se efusivamente e conversaram um pouco, o suficiente para que Vilmar concluísse que Iris vai 
disputar a reeleição no ano que vem. “Ele me deu um abraço tão apertado que só pode ser coisa de candidato”, esclareceu ele, em tom de bom humor. 

aSSEMBlEia DEVERia SER paRcEiRa Da SociEDaDE E NÃo Do EXEcUtiVo
o presidente da assembleia Lissauer Vieira vive repetindo que a assembleia está pronta para ser “parceira” do governador Ronaldo Caiado. alguns 
deputados, como o petebista Henrique arantes, também. Deveriam parar. É um mote ruim. o Legislativo tem é que cumprir sua missão constitucional, 
estar ao lado dos interesses da população que representa e não ser “parceira” de quem quer que seja. ou somente da sociedade. 

pREViSÃo paRa a EcoNoMia GoiaNa É DE EStaGNaÇÃo EM 2019
Um estudo da Tendências Consultoria, de São Paulo, revelou que apenas seis Estados vão apresentar crescimento econômico em 2019: Pará, 
Roraima, mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e mato Grosso do Sul. Para os demais, inclusive Goiás, a previsão é de estagnação ou enco-
lhimento, o que vai impactar as receitas tributárias e piorar ainda mais a situação de caixa das suas administrações. alguns poderão até exibir 
índice positivo, mas bem abaixo da média nacional. o fraquíssimo desempenho do PiB brasileiro, já definido para este ano, deverá trazer mais 
complicadores os Estados que estão com perspectivas negativas de crescimento, na medida em que afugenta os investimentos e espalha o 
pessimismo entre os empresários – especialmente no caso de Goiás, em que o governador Ronaldo Caiado está com as mãos atadas pela crise 
fiscal e não tem nada a oferecer a título de estímulo para o desenvolvimento regional. Pelo menos por enquanto.

cREDEQS VÃo MUDaR E FocaR No ENSiNo pRoFiSSioNaliZaNtE
o governador Ronaldo Caiado já bateu o martelo para as mudanças que serão introduzidas nos Credeqs, implantados pelo ex-governador marconi 
Perillo (um concluído e funcionando em Aparecida, outros quatro inacabados em Goianésia, Caldas Novas, Quirinópolis e Morrinhos). As atividades de 
tratamento e recuperação de dependentes químicos serão preservadas, embora com alguma redução, mas cederão espaço para oficinas profissiona-
lizantes em serviços que demandam habilidade manual, como a marcenaria e a serralheria. a Secretaria da Saúde, que é a gestora dos Credeqs, tem 
estudos mostrando que esse tipo de qualificação é o mais importante aspecto de qualquer programa de reabilitação de viciados no consumo de drogas. 

tcE NÃo aSSiNoU o DocUMENto DE calaMiDaDE FiNaNcEiRa 
a ação proposta pelo governador Ronaldo Caiado junto ao Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento da dívida das parcelas da dívida do 
Estado com a Caixa Federal, o Banco do Brasil e o BNDES inclui, em anexo, um documento assinado por todos os Poderes comprovando que a situa-
ção de Goiás é de calamidade fiscal e que o Executivo não tem outra saída e não ser recorrer ao STF. Assinaram a Assembleia, o Tribunal de Justiça, o 
ministério Público e o Tribunal de Contas dos municípios. Faltou o Tribunal de Contas do Estado, justamente o órgão com maior credibilidade para falar 
sobre a veracidade ou não das dificuldades financeiras alegadas por Caiado. Parece ter havido divergência quanto aos argumentos utilizados na ação. 

NÚMERoS coMpRoVaM aVaNÇo SiGNiFicatiVo Na SEGURaNÇa
São impactantes os números divulgados pelo governador Ronaldo Caiado mostrando uma redução drástica da criminalidade 
em Goiás, do início do ano até agora. apesar de algumas dúvidas, principalmente a falta de conferência por instituições inde-
pendentes, não há dúvidas de que as condições de segurança para a população tiveram notável avanço com a reorganização 
projetada e implantada nas polícias civil e militar pelo secretário Rodney miranda – de quem não se pode dizer que não tem 
experiência, e muita, na área, já que passou pelo mesmo cargo em dois Estados complicados, Espírito Santo e Pernambuco, 
e em ambos se saiu bem. a queda das ocorrências que envolvem violência física comprova que a população elevou os seus 
índices de sensação de segurança, que, aliás, qualquer um pode sentir nos grandes centros urbanos da cidade (em que a ronda 
ostensiva hoje é muito mais presente do que antigamente) e nota no noticiário sobre resolução de delitos graves.

caDÊ o  BilHÃo QUE oS EMpRESÁRioS pRoMEtERaM a caiaDo, 
EM tRoca Da MaNUtENÇÃo DoS iNcENtiVoS FiScaiS ?
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prisão 

MPF diz em parecer ao STJ que Lula 
pode ir para regime semiaberto

Em parecer ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
na semana passada, o 
Ministério Público Fede-
ral (MPF) concluiu que o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva adquiriu o 
direito de progressão do 
regime fechado para o 
semiaberto, no qual pode 
sair para trabalhar duran-
te o dia e deve voltar à 
noite para a prisão.

Na manifestação, a 
subprocuradora-geral da 
República Aurea Lusto-
sa Pierre diz que houve 
“omissão” no acórdão 
(decisão colegiada) da 
Quinta Turma do STJ que 
reduziu a pena de Lula no 
caso do tríplex no Guaru-
já (SP) de 12 anos e 1 mês 
de prisão para 8 anos, 10 
meses e 20 dias. O MPF 
também opinou a favor 

da redução da multa de 
R$ 16 milhões para R$ 
2,4 milhões.

Segundo o parecer, ao 
reduzir a pena o STJ de-
veria já ter deliberado o 
eventual cumprimento da 
pena em regime semiaber-
to, levando-se em conside-
ração a redução da pena e 
o tempo decorrido desde 
que Lula foi preso, em 7 de 
abril do ano passado. Com 
isso, restariam a ele 7 anos 
e 9 meses de prisão.

A subprocuradora citou 
o Código Penal, segundo 
o qual penas menores de 
oito anos podem começar 
a ser cumpridas em regi-
me semiaberto.

Pela Lei de Execuções 
Penais, a progressão de 
regime pode ser concedi-
da depois do cumprimen-
to de um sexto da pena, 

dada a condição de bom 
comportamento. Segundo 
as projeções iniciais, Lula 
teria o direito a partir de 
setembro.

O parecer do MPF foi 
enviado ao STJ em res-
posta a embargos de 
declaração (recurso para 
esclarecimentos sobre 
uma decisão) interpos-
tos pela defesa de Lula. 
Caberá agora ao relator 
do caso no tribunal, mi-
nistro Félix Fischer, deli-
berar sobre o assunto.

Defesa
Em nota, os advoga-

dos de Lula dizem que o 
“resultado esperado pela 
defesa do ex-presidente 
Lula para esse e para 
qualquer outro recurso é 
a sua absolvição, porque 
é o único resultado com-

patível para quem não 
praticou qualquer crime”.

“No tocante à argumen-
tação subsidiária submeti-
da pela defesa de Lula ao 
STJ, o parecer apresentado 
pela subprocuradora-geral 
da República Aurea Lus-
tosa Pierre no último dia 
29.05 reconheceu que não 
há obstáculo legal no caso 
concreto para a fixação 
imediata do regime aber-
to”, acrescenta o texto.

Para a defesa, Lula 
deve progredir diretamen-
te para o regime aberto, 
quando o condenado pode 
sair durante o dia e deve 
voltar à noite para casa, 
devido à “inexistência de 
estabelecimento compa-
tível” para o cumprimento 
da pena em regime semia-
berto, e ante a “peculiar 
situação” do ex-presidente.
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Meio aMbiente 

Bolsonaro 
lança projeto de 
recuperação do 
Rio Araguaia

o presidente Jair 
Bolsonaro parti-
cipa hoje (5) em 

Aragarças (GO), a 380 
quilômetros de Goiânia, 
do lançamento do projeto 
Juntos pelo Araguaia.

A data marca o Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te. O objetivo do projeto, 
uma parceria entre os go-
vernos de Goiás e Mato 

Grosso, é recompor áreas 
florestais e conservar o 
solo e a água na região, 
além de implantar ações 
de saneamento.

Com mais de 2,6 mil 
quilômetros de exten-
são, o Araguaia é um dos 
principais rios do país e 
forma a divisa natural 
entre Goiás, Mato Grosso, 
Tocantins e o Pará.

Sua bacia se estende 
por mais de 350 mil qui-
lômetros quadrados. O 
programa de recuperação 
deve envolver 28 muni-
cípios goianos e mato-
-grossenses, banhados 
pelo Araguaia.

Na primeira etapa, se-
gundo o governo de Goiás, 
a meta é recuperar 10 mil 
hectares de áreas degrada-

das às margens do rio.

Programação
O presidente da Re-

pública deve chegar à 
cidade por volta das 9h, 
acompanhado do minis-
tro do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles, entre outras 
autoridades.

Além dos governadores 
de Goiás, Ronaldo Caiado, 

e de Mato Grosso, Mau-
ro Mendes, também deve 
comparecer ao evento o 
governador do Tocantins, 
Mauro Carlesse. Segundo 
a assessoria da Presidên-
cia da República, o evento 
será transmitido ao vivo 
pela TV Brasil. 

Após o lançamento do 
projeto Juntos pelo Ara-
guaia, Bolsonaro retorna a 

Brasília, onde deve desem-
barcar no início da tarde.

O Palácio do Planalto 
informou que ele tem 
a intenção de assistir 
ao amistoso da Seleção 
Brasileira contra o Catar, 
jogo que será disputa-
do no Estádio Nacional 
Mané Garrincha, na ca-
pital federal, às 21h30 
desta quarta-feira.

Lançamento marca o Dia 
Mundial do Meio Ambiente
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Festas juninas 

Produtos juninos têm diferença 
de até 266% nos preços

chegou o mês mais 
gostoso e mais espe-
rado do ano! Muitos 

consumidores já se or-
ganizam para o preparo 
das tradicionais comidas 
típicas das festas juninas. 
Com tantas variedades de 
doces e salgados, a dieta 
pode até ser esquecida e 
deixada de lado em alguns 
dias. No entanto, o que não 
deve ser esquecida é a prá-
tica da pesquisa de preços, 
pois alguns produtos po-
dem apresentar diferenças 
muito grandes entre me-
nor e maior preço para um 
produto idêntico.

Para auxiliar os consu-
midores com dicas de pre-
ços e orientações gerais 
para as compras, fiscais 
do Procon Goiás visitaram 
11 estabelecimentos de 
Goiânia entre os dias 23 
de maio e 3 de junho de 
2019, verificando os pre-
ços de 91 itens como fubá 
de milho, milho de pipoca, 
leite de coco, coco ralado, 

dentre outros.

Comidas típicas 
juninas

Comparando os pro-
dutos que figuraram no 
levantamento de preços 
realizado pelo órgão em 
junho do ano passado aos 
de agora, os produtos para 
festa junina estão, em mé-
dia, 6,15% mais caros. Um 
pouco acima da inflação 
oficial medido pelo IPCA-
-IBGE que ficou em 4,52%.

Considerando os au-
mentos médios individu-
ais, o destaque ficou com 
o pacote de amendoim 
vermelho de 500 gramas 
da marca PPA. No ano 
passado, era vendido, em 
média, a R$ 11,40 e atu-
almente custa R$ 17,26 – 
aumento de 51,40%.

Dentre os produtos pes-
quisados, as maiores va-
riações encontradas foram 
de 154,19% no pacote de 
500 gramas do milho de 

pipoca da marca Yoki e de 
266,19% no pacotinho de 
20 gramas da canela em 
pó da marca Velly.

O Procon Goiás esclare-
ce que as variações de pre-
ços são de produtos idênti-
cos, ou seja, mesma marca, 
mesmo modelo e mesma 
gramatura. Por isso a im-
portância de sempre pes-
quisar antes de comprar.

Por se tratarem de 

produtos com preços 
individuais aparente-
mente pequenos, pode 
dar uma falsa impressão 
ao consumidor que a 
pesquisa não fará mui-
ta diferença. Por isso, o 
Procon Goiás fez uma 
lista sugestiva com os 
itens para o preparo de 
um prato tradicional das 
festas juninas: a canjica.

Na receita vão sete in-

gredientes: canjica ama-
rela branca Yoki, leite 
condensado Italac, leite 
de coco Mais Coco, canela 
em rama Kitano, canela 
em pó Velly, cravo da ín-
dica Kitano e leite longa 
vida Piracanjuba.

Produtos, marca 
e peso

No preparo dessa re-

ceita, utilizando os pro-
dutos descritos acima, o 
consumidor poderá pagar 
R$ 21,08 se pesquisar 
e comprar os produtos 
com os menores preços, 
ou, caso compre com os 
preços maiores, pode-
rá ter um acréscimo de 
até 104,08%, totalizando 
uma conta de R$ 43,02. 
Daí a importância da pes-
quisa de preços.

Procon pesquisou valores de 91 itens
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saúde senador canedo 

Dobra o número de pacientes que procuram 
a UPA, e muitos de outras cidades
O fluxo de pessoas que pro-
curam a Unidade de Pronto 
Atendimento de Senador 
Canedo aumentou em 
100%, em relação a perío-
dos anteriores. A média que 
era de 300 a 400 atendi-
mentos por dia, passou a ter 
um número de 600 pacien-
tes diários. A unidade, como 
os outros Prontos Socorros 
24 Horas, da Vila Galvão, 
da São João e na Região 
do Jardim das Oliveiras, são 
Portas Abertas. “Os pacien-
tes são atendidos, nenhum 
procedimento é negado, po-
rém a prioridade é destaca-
da na triagem, não importa 
o horário de chegada, sim a 
necessidade do atendimen-
to”, explica Kátia Pereira, di-
retora da UPA.  O principal 
motivo para o aumento 
da demanda é a vinda de 
pacientes de outros mu-
nicípios.  “Muitas unidades 
de saúde, principalmente 

da Região Leste, foram fe-
chadas, nisso a busca pela 
UPA tem aumentado, não 
só pelo público que vem 
de forma espontânea, mas 
também transportados pelo 
Samu e Bombeiros”, afirma 
a responsável pela princi-
pal unidade de urgência e 
emergência. Junto a isto, a 
enfermeira Kátia Pereira, 
informa o quantitativo cada 
vez maior de consultas tidas 
eletivas nos Pronto Socor-
ro. “Cerca de 80 a 90% dos 
casos, em muitos horários, 
são pessoas que vão à UPA 
e Pronto Socorro em aten-
dimentos que não são de 
emergência e urgência, 
infelizmente há casos de 
quem está lá em busca de 
atestado, e este casos não 
são priorizados, podendo 
atrapalhar e muito procedi-
mentos de urgência, como 
os trazidos pelos Bombei-
ros, SAMU e outros”, enfatiza.
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 Em uma materia publicada pela revista Forbes, Jay-Z se tornou 
o primeiro rapper da história a atingir um patrimônio de US$ 1 
BiLHÃo.

 Fernanda montenegro, lançará no mês de setembro um 
livro de memórias. a publicação, intitulada “Prólogo, ato, 
Epílogo”.

 Ludmilla lançou nesse final de semana o DVD “Hello Mundo” e, 
em entrevista ao Léo Dias, revelou que está namorando a 
bailarina dela, Brunna Gonçalves.

 Anitta está namorando o surfista Pedro Scooby, ex-marido de 
Luana Piovani. os dois estão curtindo as férias juntos em Bali, na 
indonésia.

asTÚRias ViNoTEca
Chega a Anápolis em formato soft opening, 
na próxima semana, uma nova experiência 
gastronômica para os amantes de vinho e 

menu exclusivo diretamente de Astúrias, na 
Espanha. É a vinoteca Astúrias, comandada 

pelo chef alejandro e o empresário Yago 
alarcão aidar. a casa contará com ambiente 

intimista e exclusivo para até 40 pessoas, 
com rótulos cuidadosamente selecionados 

da Espanha, além do menu diferenciado 
(cozinha internacional) comandado pelo 
chef. o menu degustação harmonizado 

com os vinhos escolhidos prometem 
proporcionar experiências bem diferentes 

de tudo que anápolis já teve.

DaNÇa
o Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro, 

composto por 20 dançarinos catarinenses, 
tem presença confirmada no 15º Festival 

Italiano de Nova Veneza. O grupo se 
apresentará entre os dias 7 e 9 de junho, 

na Praça matriz da cidade localizada 
a 44 km de Goiânia. O grupo fundado 

em 1991 participa desde da maior festa 
gastronômica e cultural italiana no Brasil.

EGEo oN
inspirado na geração millennial, 

caracterizada por jovens sem medo de 
errar e viver novas experiências, O Boticário 

lança as primeiras fragrâncias criadas com 
inteligência artificial no mundo: Egeo 

oN You e Egeo oN me. as composições 
únicas provocam sensações intensas que 

ultrapassam os limites de gênero e contam 
com a assinatura do mestre perfumista 

David apel.

PaRcERia
a Generali, um dos maiores grupos 

globais de gestão de ativos e seguros, 
por meio de sua subsidiária brasileira, 
fechou uma parceria bilionária com o 

Grupo Novo mundo, uma das maiores 
redes do país no segmento de móveis 

e eletrodomésticos, com forte atuação 
na região Centro- Norte. o contrato 

de 15 anos, fechado entre os dois 
precursores da Garantia Estendida no 

Brasil, prevê a geração de R$ 2,4 bilhões 
em prêmios, com antecipação de mais 

de R$ 120 milhões para investimento 
na distribuição de produtos. a venda de 

apólices de garantia estendida, roubo 
e furto de celular, proteção financeira, 

seguro medicamento, entre outros, será 
oferecida nos mais de 150 pontos de 

venda da varejista espalhados pelo Brasil.
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Nós e Nossos Filhos - o idealizador da primeira Jornada, “Nós e Nossos Filhos” Tiago Tavares recebeu as 
palestrantes Thais Basile e Elisama Santos, a organizadora Chris Carvalho e o jornalista Handerson Pancieri. 

Livro - o arquiteto arthur Casas recebeu os irmãos João 
Gabriel Tomé e Victor Tomé, da City Soluções Urbanas, no 
lançamento do seu livro no Epic City Home, em Goiânia. 

2 3

4

Convidadas - a advogada Carolina miziara e a Colunista 
Social Lê morais eram convidadas da Jornada Nós e Nossos 
Filhos, no Castros Park Hotel. 
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Saudável - alici Rodrigues, proprietária do Botequim 
mercato, apresentou com uma noite de degustação 
a sua segunda marca, o mercatto Saudável 
e recebeu Mara Rúbia uma das convidadas.
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Seguro 
a Generali, um dos maiores grupos glo-
bais de gestão de ativos e seguros, por 
meio de sua subsidiária brasileira, fechou 
uma parceria bilionária com o Grupo Novo 
mundo, uma das maiores redes do país no 
segmento de móveis e eletrodomésticos, 
com forte atuação na região Centro-Nor-
te. o contrato de 15 anos, fechado entre os 
dois precursores da Garantia Estendida no 
Brasil, prevê a geração de R$ 2,4 bilhões 
em prêmios, com antecipação de mais de 
R$ 120 milhões para investimento na dis-
tribuição de produtos. a venda de apólices 
de garantia estendida, roubo e furto de 
celular, proteção financeira, seguro me-
dicamento, entre outros, será oferecida 
nos mais de 150 pontos de venda da va-
rejista espalhados pelo Brasil.

alimentação 
o mcDonald’s lança primeiro sanduí-
che criado em um reality show: o Par-
mamelt. Campeã do “a Grande Causa”, 

a iniciativa envolve doação ao institu-
to ayrton Senna, contribuindo para a 
educação e desenvolvimento de jovens. 
a mcoferta será vendida a R$ 29,90 (1 
carne) ou R$32,90 (2 carnes).

meio ambiente
Preservação do meio ambiente aliada à 
arte e a ações sociais: é nisso que aposta 
o Bretas, supermercado do grupo Cenco-
sud Brasil, que uniu em um único produto 
estes três princípios. Clientes de todas as 
unidades da rede podem adquirir sacolas 
retornáveis assinadas por brasileiros li-
gados à arte urbana e contribuir com um 
programa social voltado às pessoas acima 
de 50 anos. a cada ecobag vendida, pelo 
valor de R$ 3,99, R$ 0,20 são destinados 
à manutenção do instituto GBarbosa, que 
oferece melhoria da qualidade de vida para 
este público. Desde 2016, a Cencosud já 
comercializou mais de 2,5 milhões de sa-
colas retornáveis e há expectativa de um 
aumento de 15% nas vendas a cada ano.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Produção industrial cresce 
0,3% de março para abril

a produção industrial 
brasileira teve alta de 
0,3% na passagem de 

março para abril deste ano. 
O crescimento veio depois 
de uma queda de 1,4% na 
passagem de fevereiro para 
março. Os dados são da Pes-
quisa Industrial Mensal, do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
divulgada ontem (4).

De acordo com a pesquisa, 
em abril, no entanto, houve 
quedas nos outros quatro 
tipos de comparação: -3,9% 
na comparação com abril de 
2018, -0,1% na média móvel 
trimestral, -2,7% no acumula-
do do ano e de -1,1% no acu-
mulado de 12 meses.

Na passagem de março para 
abril, houve alta em três das 
quatro grandes categorias eco-
nômicas, com destaque para 
os bens de consumo duráveis 
(3,4%). Também tiveram cresci-

mento os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos 
(2,9%), e os bens de consumo 
semi e não duráveis (2,6%).

Por outro lado, os bens in-
termediários, isto é, os insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo, caíram 
1,4% de março para abril.

Entre as 26 atividades 
industriais pesquisadas, 20 
tiveram alta na produção, 
com destaque para veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias (7,1%), máquinas e 
equipamentos (8,3%), outros 
produtos químicos (5,2%) e 
produtos alimentícios (1,5%), 
todos revertendo as quedas 
registradas em março.

Das seis atividades em 
queda, o destaque foi para 
as indústrias extrativas, que 
recuaram 9,7%, registrando 
o quarto resultado negativo 
do setor e acumulando per-
da de 25,7% no período.

Entre as 26 atividades 
pesquisadas, 20 tiveram alta
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A Fertilizantes Tocantins (FTO), controlada pelo grupo suíço EuroChem e com 
sede administrativa em Goiânia, deu um importante passo em seu plano de ex-
pansão iniciado em 2008. Nesta terça-feira, 04 de junho, a empresa inaugurou 
uma nova unidade em Araguari (MG) e se consolida entre as líderes no mercado 
brasileiro. A fábrica de Araguari recebeu investimento de R$ 91 milhões e está 
construída num terreno de 158 mil m², com área de fábrica de 27 mil m². A ca-
pacidade de armazenagem estática é de 100 mil toneladas e serão criados 200 
empregos diretos e indiretos. A unidade possui dois equipamentos de mistura 
que podem produzir até 6 mil toneladas de fertilizantes por dia.   
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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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Cidades-sede
paris – Parc de Princes. Es-
tádio com capacidade para 
47.600 torcedores.

Montpellier – Stade de la 
mosson. Estádio com capacid-
ade para 19.300 torcedores.

nice – Stade de Nice. Es-
tádio com capacidade para 
35.100 torcedores.

Valenciennes – Stade du 
Hainaut. Estádio com capaci-
dade para 22.600 torcedores.

lyon -  Stade de Lyon. Es-
tádio com capacidade para 
57.900 torcedores.

reiMs – Stade auguste-
Delaune. Estádio com capaci-
dade para 21.608 torcedores.

le HaVre – Stade océane. 
Estádio com capacidade 
para 24.000 torcedores.

Grenoble – Stade des 
alpes. Estádio com capacid-
ade para 18.000 torcedores.

rennes – Roazhon Park. 
Estádio com capacidade 
para 28.600 torcedores.

cbF

Entenda a copa feminina 
que será disputada na França

a 8ª Copa do Mundo 
de Futebol Femi-
nino da FIFA será 

realizada na França entre 
os dias 7 de junho a 7 de 
julho. Neste ano, 24 equi-
pes disputam o título. 
Desde 1991, a copa femi-
nina ocorre de quatro em 
quatro anos. Os Estados 
Unidos são tricampeões 
(1991, 1999 e 2015) ; a 
Alemanha (2003, 2007), 
bicampeão; Noruega 
(1995) e Japão (2011) têm 
um título cada.

Como é a disputa
As quatro equipes de 

cada grupo jogam entre si 
dentro do próprio grupo, 
classificam-se as duas pri-
meiras de cada grupo, e as 
quatro melhores terceiro-
-colocadas.

Na fase seguinte, as 16 
seleções iniciam então o 
mata-mata com oitavas 
de final, quartas de final, 
semifinais, disputa do ter-
ceiro lugar e final.

imprima a tabela 
da Copa Feminina
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AUS X ITA

BRA X JAM

AUS X BRA

JAM X ITA

JAM X AUS

ITA X BRA

Grupo C

Austrália

Brasil

Itália

Jamaica

ING X ESC

ARG X JAP

JAP X ESC

ING X ARG

JAP X ING

ESC X ARG

Grupo D

Argentina

Escócia

Inglaterra

Japão

CAN X CAM

NZL X HOL

HOL X CAM

CAN X NLZ

CAM X NLZ

HOL X CAN

Grupo E

Camarões

Canadá

Holanda

Nova Zelândia

CHI X SUE

EUA X TAI

SUE X TAI

EUA X CHI

SUE X EUA

TAI X CHI

Grupo F

Chile

Estados Unidos

Suécia

Tailândia

  Copa
 Feminina
2019

Tabela da fase de grupos

Grupo A

Coreia do Sul

França

Nigéria

Noruega

FRA X COR

7 Junho | 16h00

NIG X COR

12 Junho | 10h00

FRA X NOR

12 Junho | 16h00

NIG X FRA

17 Junho | 16h00

COR X NOR

17 Junho |16h00

NOR X NIG

8 Junho | 16th00

Grupo B

Africa do Sul

Alemanha

China

Espanha

ALE X CHN

8 Junho | 10h00 9 Junho | 8h00 9 Junho | 13h00 10 Junho | 16h00 11 Junho | 13h00

ESP X AFS

8 Junho | 13h00 9 Junho | 10h30 10 Junho | 13h00 11 Junho | 10h00 11 Junho | 16h00

ALE X ESP

12 Junho | 13h00 13 Junho | 13h00 14 Junho | 10h00 15 Junho | 10h00 16 Junho | 16h00

AFS X CHN

13 Junho | 16h00 14 Junho | 13h00 14 Junho | 16h00 15 Junho | 16h00 16Junho | 13h00

CHN X ESP

17 Junho | 13h00 18 Junho | 16h00 19 Junho | 16h00 20 Junho | 13h00 20 Junho | 16h00

19 Junho | 16h00 20 Junho | 13h00 20 Junho | 16h00

AFS X ALE

17 Junho | 13h00 18 Junho | 16h00

tabela de fase de grupos Critério de desempate VoCê lembra?

tabela de fase de grupos

9 representantes da Europa (UEFA - União das Associa-
ções Europeias de Futebol): inglaterra, França, alemanha, 
itália, Holanda, Noruega, Escócia, Espanha e Suécia.
3 representantes da América do Norte, Central e Caribe 
(CONCACAF - Confederação de Futebol da América do 
Norte, Central e Caribe): Canadá, Jamaica e Estados Unidos.
3 representantes da América do Sul (CONMEBOL- 
Confederação Sul-Americana de Futebol): argentina, 
Brasil e Chile.
3 representantes da África (CAF - Confederação Africana 
de Futebol): Camarões, Nigéria e África do Sul.
5 representantes da Ásia (AFC - Confederação Asiáti-
ca de Futebol) : China, Japão, Coréia do Sul, Tailândia e 
austrália*.
1 representante da Oceania (OFC - Confederação de 
Futebol da Oceania): Nova Zelândia
* Desde de 2006, a Austrália é filiada à AFC. Por isso disputa 
com países da Ásia e não do seu continente, a oceania. 
São estreantes na Copa da França 2019: África do Sul, Ja-
maica, Chile, e Escócia.
Disputaram todas as edições: Nigéria, Estados Unidos, Bra-
sil, Japão, Noruega e Suécia.

Para classificação em cada grupo:
maior número de pontos em todos os jogos do grupo;
maior saldo de gols em todos os jogos do grupo;
ataque mais positivo em todos os jogos do grupo;
maior número de pontos dentre os ainda empatados;
maior saldo de gols dentre os ainda empatados;
ataque mais positivo dentre os ainda empatados;
menor número de pontos em cartões:
1 amarelo = - 1 ponto
2 amarelos = - 3 pontos
1 vermelho direto = - 4 pontos
1 amarelo + 1 vermelho = - 5 pontos
Para definir as posições dos terceiros colocados:
maior número de pontos ganhos;
maior saldo de gols;
ataque mais positivo;
Critério dos cartões;
Sorteio
Das oitavas até a final
Em caso de empate no tempo regulamentar:
Prorrogação de 30 minutos
Disputa de pênaltis

Países que sediaram a Copa do 
Mundo de Futebol Feminino:
1991 – China; 1995 – Suécia; 1999 – Estados 
Unidos;  2003 – Estados Unidos; 2007 – 
China; 2011 – alemanha;  2015 – Canadá
Países que disputaram a final:
1991 – Estados Unidos 2 x 1 Noruega
1995 – Noruega 2 x 0 alemanha
1999 – EUa 0 x 0 China  (5 x 4 pênaltis)
2003 – alemanha 2 x 1 Suécia
2007 – alemanha 2 x 0 Brasil
2011 – Japão 2 x 2 EUa (3 x 1 pênaltis)
2015 – Estados Unidos 5 x 2 Japão
Desempenho da seleção brasileira:
o Brasil esteve em todas as edições da Copa 
do mundo de Futebol Feminino. Disputou 30 
jogos sendo 18 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 
marcou 59 gols e sofreu 35. 1991 – Foi elimi-
nado na fase de grupos; 1995 – Foi eliminado 
fase de grupos; 1999 – Terceiro lugar; 2003 – 
Quartas de final; 2007 – Vice-campeão; 2011 
– Quartas de final; 2015 – Oitavas de final
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