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n alcides Rodrigues, hoje deputado fe-
deral, também não está satisfeito com 
o governador Ronaldo Caiado. mesmo 
assim, vai votar a favor da manuten-
ção dos Estados na reforma da previ-
dência, como Caiado quer. 

n Reprovação das contas de 2018 
dos ex-governadores Marconi Pe-
rillo e Zé Eliton: as irregularidades 
apontadas pelo TCE, do ponto de 
vista técnico, são tão indefensá-
veis que inviabilizam a aprovação 
política na Assembleia.

n o presidente do PSD estadual 
Vilmar Rocha sonha com o apoio 
do senador Vanderlan Cardoso 
para a candidatura do deputado 
federal Francisco Jr. a prefeito de 
Goiânia. Que, não há dúvidas, está 
crescendo a olhos vistos. 

n Quanto ao socorro financeiro do 
governo federal, já formatado em 
projeto tramitando no Congresso, e 
ao acesso a 30% do FCO, o governa-
dor Ronaldo Caiado tem uma certe-
za: para este ano, não sai nada.

n Está aberta a temporada de viagens 
ao exterior por conta do governo do 
Estado: o vice Lincoln Tejota foi à China 
e a secretária da Educação Fátima Ga-
violi está no Chile. os dois prometem 
prestar contas ao regressar.

n A secretária da Economia Cristiane 
Schmidt enfrenta a indisposição do 
Sindifisco, que controla com seus as-
sociados a estrutura administrativa 
da pasta. Não é exagero afirmar que 
ela está ilhada em seu gabinete. 

n Ninguém entende como é que, 
ocupando o segundo cargo mais 
importante da hierarquia política 
do Estado, o vice-governador Lin-
coln Tejota não consegue um parti-
do político para chamar de seu.

n O deputado Cláudio Meirelles 
mantém a aspiração de ir para um 
dos Tribunais de Contas, mas sabe 
que jamais terá o apoio do gover-
nador Ronaldo Caiado para isso. Ele 
espera ser imposto pela Assembleia.

n Está guardada sob sete chaves a en-
trevista do governador Ronaldo Caia-
do à Globonews, em que ele se declara 
contra a reeleição e diz claramente que 
não pretende outro mandato como 
governador de Goiás. Falou, pagou.

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

No vácuo da falta de agenda política que fragiliza o governador Ronaldo Caiado, a 
rejeição das contas de 2018 dos ex-governadores Marconi Perillo e Zé Eliton, pelo 
Tribunal de Contas do Estado, tomou conta do noticiário na semana que passou 
e assim deve ser por mais algum tempo, até que o caso tenha algum desfecho. E 
este, mais cedo ou mais tarde, será negativo e prejudicial para o destino político 
dos dois. É que o balanço reprovado contém irregularidades gritantes, como, por 
exemplo, a insistência em excluir dos limites de gastos com o funcionalismo a folha 
dos aposentados e pensionista, assunto que o Supremo Tribunal Federal já pacifi-
cou, formando jurisprudência a favor da contabilização dessas despesas. Ou seja: 
os salários dos inativos têm, sim, que ser considerados para a caracterização da 
obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, coisa que os governos do Tempo Novo 
nunca respeitaram. No final de tudo, mesmo demorando e até com uma inevitável 
judicialização, Marconi e Zé Eliton vão ser condenados e receber punições pesadas.
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VaNDERlaN tEM tRÊS DEFiNiÇÕES paRa o SEU FUtURo político
O senador Vanderlan Cardoso já tem algumas definições para o seu futuro político, que, de resto, parecem até óbvias: 1) não será candidato a prefeito de Goiânia; 
2) vai se guardar e se preparar para disputar o governo do Estado em 2022, já contando com equipes, sob a coordenação do ex-prefeito de Inhumas Abelardo Vaz, 
que é do ramo, atuando no interior para alcançar o maior número possível de prefeitos eleitos no ano que vem e assim constituir uma base municipal; e 3) fica por 
enquanto no PP, partido sobre o qual não tem controle, mas pode procurar alternativa partidária para assegurar a sua candidatura, provavelmente o PSD, já que a 
sua atual legenda tem o ex-ministro Alexandre Baldy como uma hipótese para a próxima eleição governamental em Goiás. Por ora, Vanderlan não cogita deixar o 
PP, mesmo porque assumiu a presidência de uma importante comissão temática do Senado, a de Ciência & Tecnologia, na cota da agremiação. 

liSSaUER SÓ pENSa EM DUoDÉciMo E EM MaiS UM MaNDato Na pRESiDÊNcia
Lissauer Vieira está concentrado em dois objetivos e fará o que for necessário para ser bem sucedido em ambos: viabilizar a sua recondução, daqui a um 
ano em meio, como presidente da Assembleia, e tornar obrigatório o repasse do duodécimo a que o Poder, constitucionalmente tem direito, mas nenhum 
governador até hoje pagou. a reeleição, dentro da mesma Legislatura, abrirá uma exceção em relação aos 26 restantes Estados brasileiros e ao Senado e à 
Câmara, que não permitem essa regalia. E o duodécimo, que dará à Assembleia uma folga financeira inédita, permitirá a construção da sua nova sede, no 
Park Lozandes, em tempo recorde. Pelo menos 35 deputados estaduais apoiam Lissauer Vieira quanto a essas metas, dispostos a enfrentar e a derrotar os 
interesses do governador Ronaldo Caiado, se preciso for.

Voto SURpRESa Na REJEiÇÃo DaS coNtaS Foi o DE cElMaR REcH
o voto do conselheiro Sebastião Tejota, pela rejeição das contas de 2018 dos ex-governadores marconi Perillo e Zé Eliton, e a abstenção do conselheiro Edson Ferrari 
e da conselheira Carla Santillo, todos nomeados por marconi, não foram os fatos mais surpreendentes no julgamento do TCE, como se imaginou a princípio. Tejota 
relatou o balanço de 2017 e já tinha avisado que seria difícil continuar a engolir a repetição das irregularidades. Carla e Ferrari vinham se declarando impedidos, ela 
desde o ano passado e ele desde 2015, pressionados por suspeições levantadas pelo Ministério Público em ações judiciais. Mas Celmar Rech, não. Quando ele foi 
nomeado por marconi para o TCE, existiam outros auditores que poderiam ter sido escolhidos, mas, em reunião privada com o então governador, Celmar Rech 
sinalizou algum tipo de compromisso que, de alguma forma, não foi cumprido quando desempatou a votação a favor da rejeição das contas. 

pRÓXiMo pREFEito DE aNÁpÓliS? FÁcil, SERÁ aNtÔNio GoMiDE
Está cada vez mais fácil prever o resultado da eleição municipal do ano que vem em anápolis: deverá ser eleito deputado estadual antônio 
Gomide, que já foi prefeito da cidade por duas vezes e tem um recall de eficiência administrativa a toda prova. o atual, Roberto Naves, não 
conseguiu convencer e também não fincou raízes sociais e políticas. 

a RElaÇÃo coNFlitUoSa ENtRE GUStaVo MENDaNHa E caiaDo
Está se radicalizando o antagonismo entre o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de aparecida Gustavo mendanha – no caso de Caiado, a antipatia tem 
origem nas ligações estreitas de Gustavo com o seu antecessor, Maguito Vilela, que Caiado simplesmente não suporta, aliás o mesmo sentimento com-
partilhado por Maguito. Foi por isso que o governador não compareceu às festividades do 97º aniversário de Aparecida, apesar de convidado oficialmente 
e se tratar de evento oficial e não político-partidário. A relação entre os dois é cada vez mais conflituosa, mesmo porque o prefeito aumentou o tom dos 
ataques e das críticas ao governo do Estado em suas manifestações públicas. E Caiado já definiu que a eleição de 2020 para a prefeitura do município terá 
a sua intervenção pessoal, provavelmente apoiando com mão pesada o deputado federal Glaustin Fokus, seu aliado preferencial na cidade. 

iRiS tEM DiNHEiRo paRa oBRaS, MaS DEVERia SaBER QUE iSSo SÓ NÃo BaSta
Iris Rezende tem apregoado que conseguiu equilibrar financeiramente a prefeitura e que dispõe de uma fortuna, mais de R$ 1 bilhão de reais, para investir em 
obras – apressando-se os áulicos a concluir que daí viria a aprovação popular para o seu mandato e a subsequente viabilidade para projetos eleitorais futuros, 
especialmente a reeleição em 2020. Parte é verdade: ele tem dinheiro em caixa para grandes projetos que poderão, sim, impactar a capital. o que falta é 
um pouco de humildade e de olhar para o passado: em 1998, na condição de maior tocador de obras da história de Goiás, acabou derrotado nas urnas por 
um jovem que nunca havia exercido qualquer cargo executivo – Marconi Perillo. Ou seja: confiar em voto de gratidão do eleitor pode acabar em roubada. 

REJEiÇÃo DaS coNtaS DE MaRcoNi E ZÉ ElitoN DoMiNa a aGENDa
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Governadores voltam a Brasília 
para discutir reforma da Previdência

com a proximidade 
da apresentação do 
relatório da reforma 

da Previdência, prevista 
para esta semana na co-
missão especial da Câma-
ra que analisa a proposta, 
crescem a pressão e a 
expectativa de estados e 
municípios para perma-
necer no texto, como pro-
posto originalmente pelo 
governo. Nesta terça-feira 
(11) os chefes dos gover-
nos estaduais desembar-
cam em Brasília para a 5ª 
Reunião do Fórum de Go-
vernadores, com o obje-
tivo de afinar o discurso. 
A divulgação antecipada 
de uma carta pública na 
última quinta-feira (6) 
pelo Fórum desagradou 
a alguns governadores da 
Região Nordeste.

O documento ressalta 
a importância de os esta-
dos serem garantidos no 
texto por causa do déficit 
nos regimes de aposen-
tadoria e pensão de seus 
servidores. Apesar da as-
sinatura de sete dos nove 
chefes do Executivo da 
região, eles negam que 
tenham dado o “de acor-
do” ao documento. A re-
ação veio no mesmo dia, 
por meio de outra carta, 

assinada por todos os go-
vernadores nordestinos. 
Nela, além do ponto co-
mum que estava na carta 
do Fórum, eles acrescen-
taram pontos específicos 
que querem ver retirados 
da proposta, como as mu-
danças no Benefício de 
Prestação Continua (BPC) 
e nas aposentadorias ru-
rais. Eles questionaram 
também a desconstitu-
cionalização da Previ-
dência e o sistema de 
capitalização, no qual se 
baseia o regime futuro de 
Previdência.

Pauta
A pauta, previamente 

distribuída, do encontro 
em Brasília é extensa: 
prevê discussões em tor-
no de temas que afetam 

diretamente o caixa dos 
governadores. Entre os te-
mas estão  o chamado de 
Plano Mansueto - pacote 
de ajuda aos estados em 
dificuldades financeiras - 
a Lei Kandir, Cessão One-
rosa/ Bônus de Assina-
tura além da PEC 51/19, 
que trata da ampliação 
do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE) no 
Orçamento da União e 
do Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico. A lis-
ta também traz a reforma 
da Previdência, que deve 
dominar a maior parte da 
reunião. Embora o déficit 
previdenciário dos esta-
dos ultrapasse os R$ 90 
bilhões por ano, líderes 
da Câmara resistem em 
aprovar regras mais du-
ras para aposentadorias 

de servidores estaduais e 
municipais. No Congres-
so, a avaliação dos que 
resistem à ideia  é de que 
governadores e prefei-
tos não podem transferir 
para deputados e sena-
dores o desgaste político 
de medidas impopulares 
nos órgãos legislativos.

Municípios
Os municípios também 

querem garantir que se-
rão mantidos no texto da 
reforma da Previdência. 
Na semana passada, o 
presidente da Confede-
ração Nacional dos Mu-
nicípios (CNM), Glademir 
Aroldi, levou ao presiden-
te e ao relator da comis-
são especial da reforma, 
respectivamente Marce-
lo Ramos (PL-AM) e Sa-

muel Moreira (PSDB-SP), 
um documento assinado 
pelos presidentes das 
entidades estaduais que 
destaca a importância de 
estabelecer um modelo 
previdenciário sustentá-
vel para a atual e as futu-
ras gerações.

O manifesto estima 
uma redução de despesa 
de R$ 41 bilhões em qua-
tro anos e R$ 170 bilhões 
em dez anos com aposen-
tadorias e pensões para 
os 2.108 municípios com 
Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS). 
Levantamento feito pela 
entidade mostra que a re-
dução de custos possível, 
caso haja a reforma, po-
derá motivar os demais 
municípios a adotarem o 
RPPS. Se os municípios 

criarem um regime pró-
prio, a CNM estima redu-
ção média nas taxas de 
contribuição de 55% – re-
ferentes à alíquota patro-
nal para o RGPS e ao Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Mesmo 
para os que se mantive-
rem no Regime Geral de 
Previdência Social, a PEC 
traz ganhos ao obrigar a 
desvinculação do servi-
dor aposentado de suas 
funções na prefeitura.

Convidado a participar 
da reunião do Fórum dos 
Governadores esta sema-
na, Aroldi disse à Agência 
Brasil que os prefeitos 
estão em contato com 
deputados federais de 
suas regiões para pedir 
apoio à inclusão deles no 
texto da reforma. “O cor-

apresentação 
do relatório é 
prevista para 
esta semana
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Assembleia assina termo para compartilhar o sinal 
da TV Alego com a Câmara Municipal de Anápolis
O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goi-
ás, deputado Lissauer 
Vieira (PSB), assinou no 
início protocolo de in-
tenções com a Câmara 
Municipal de Anápolis 
para compartilhar o si-
nal da TV Alego, visando 
a implantação do canal 
46 da TV aberta digital 
no município anapolino.

O acordo foi firmado no 
gabinete da presidência 

e contou com presença 
do presidente da Câmara, 
Leandro Ribeiro e mais 
seis vereadores da cida-
de; além dos diretores 
de Articulação Política, 
Joel de Sant’Anna Braga; 
Assuntos Institucionais, 
Simeyzon Silveira e Co-
municação Social, Danin 
Júnior. Também compare-
ceram os deputados Pau-
lo Cézar Matins (MDB), 
Cel. Adailton (PP), Amil-

ton Filho (Solidariedade) 
e Antônio Gomide (PT).

Ao assinar o termo, 
Lissauer destacou sua 
satisfação em colaborar 
com o município, e prin-
cipalmente, em favorecer 
a transparência dos atos 
do Legislativo anapolino. 
A cooperação foi possível 
graças ao acordo que a TV 
Alego tem com a Câmara 
Federal, que concede o 
sinal para o canal do Le-

gislativo goiano.
“Agora estamos possibi-

litando a integração com 
o Legislativo municipal 
e para nós é uma honra 
assinar esse termo, pois 
tenho certeza que será 
bom não só para a Câma-
ra Municipal de Anápolis, 
que vai divulgar ainda 
mais os seus atos, mas 
também para a socieda-
de, que estará informada 
sobre o trabalho de seus 

parlamentares”, justificou.
Já o presidente da Câ-

mara comemorou o fato de 
os trabalhos parlamentares 
estarem mais acessíveis à 
população anapolina. “Agora 
sim vamos apresentar para 
a população os trabalhos 
dos vereadores, como os 
projetos de lei, requeri-
mentos que são apresen-
tados no Poder Legislativo 
anapolino”, afirmou.

Segundo o parla-

mentar, o próximo pas-
so após a assinatura do 
acordo é investir em 
tecnologias para que em 
no máximo seis meses, o 
canal 46 esteja em fun-
cionamento na cidade.

Estiveram presentes 
na reunião os vereadores 
Elinner Rosa (MDB), Thaís 
Souza (PSL), Pedro Maria-
no (PRP), Lélio Alvarenga 
(PSC), João da Luz (PHS) e 
Pastor Elias (PSDB).
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Projetos inovadores do Mutirão Tech são 
apresentados ao prefeito Iris Rezende 

o prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, 
conheceu neste 

domingo, 9, os projetos 
inovadores desenvolvi-
dos por 60 jovens duran-
te o Mutirão Tech, uma 
maratona de programa-
ção que é realizada no 
Paço Municipal desde a 
última sexta-feira, dia 7. 

Os trabalhos ideali-
zados durante o evento 
são voltados para diver-
sas áreas, como assis-
tência social, limpeza 
urbana, cultura e saúde, 
como é o caso do proje-
to realizado pelo grupo 
Invicta Focus. Os parti-
cipantes desenvolveram 
um drone com inteligên-
cia artificial no intuito 
de erradicar os focos do 

mosquito transmissor da 
dengue em regiões onde 
os agentes de endemias 
encontram dificuldades 
para vistoriar, a exemplo 
do topo de edifícios e 
grandes áreas verdes. 

Para o prefeito, o Muti-
rão Tech está promoven-
do avanços na gestão e 
oferecendo oportunida-
des aos jovens apaixo-
nados por tecnologia. ‘A 
atividade tem o mesmo 
princípio dos mutirões. 
Aqui, os estudantes estão 
construindo juntos solu-
ções para as demandas 
da cidade e da população’, 
disse Iris Rezende. 

De acordo com o titular 
da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência 

e Tecnologia (Sedetec), 
Celso Camilo, a maratona 
de programação reuniu 
em único local desenvol-
vedores de softwares, de-
signers e lideranças em 
prol da cidade. ‘Durante o 
evento propomos alguns 

desafios sociais e os 
participantes buscaram 
soluções criativas e di-
gitais para essas neces-
sidades’, pontuou. 

O Mutirão Tech tem 
duas fases. A primeira foi 
a maratona de programa-

ção e a segunda será o 
processo de integração e 
transferência para a pre-
feitura das três melhores 
propostas idealizadas. Ao 
final, uma banca selecio-
nará a melhor solução e 
quatro inscritos terão a 

oportunidade de conhe-
cer o Vale do Silício, na 
Califórnia, nos Estados 
Unidos. A iniciativa é re-
sultado de parceria com 
o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

iniciativas tecnológicas foram 
desenvolvidas por 60 jovens que 
participaram, desde sexta-feira, dia 
7, de uma maratona de programação 
realizada no Paço municipal
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Semana mundial do Meio Ambiente 
é marcada por diversas ações
Com a missão de cons-
cientizar sobre a preser-
vação do meio ambiente, 
a Agência Municipal do 
Meio Ambiente de Sena-
dor Canedo intensificou 
os serviços de educa-
ção ambiental para toda 
a população. Com blitz 
educativas e plantio de 
mudas, a Agência integra 
a população e incentiva o 
cuidado com o meio am-
biente. As blitzen estão 
sendo realizadas nas três 
regiões, Central, Galvão e 
Oliveiras, onde são entre-
gues materiais informati-
vos sobre a responsabili-
dade e a importância da 
reciclagem, plantio de ár-
vores e sustentabilidade.

O plantio de mudas 
é realizado juntamente 
com crianças de várias 
escolas municipais, que 

regularmente participam 
do projeto de educação 
ambiental. Esta semana, 
estudantes do Cmei Da-
niela Silva de Brito rea-
lizaram o plantio no Par-
que Ambiental do Setor 
Castros. Juntos os alunos, 
cultivam as mudas e en-
tendem a importância de 
cuidar do parque. Outra 
iniciativa dentro do proje-
to é o concurso “Dedinho 
Verde” que é feito em sala 
de aula com os alunos da 
educação ambiental. Na 
competição eles retratam 
o meio ambiente e concor-
rem a vários prêmios.

Educação 
ambiental

Além das ações da Se-
mana Mundial do Meio 
Ambiente, durante o pe-

ríodo escolar e rotina 
dos alunos, de todas as 
fases, e também de assis-
tidos dos Projetos Sociais, 
como é o caso dos idosos, 
assistidos pelo Serviço 
de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, 
da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, são 
realizadas gincanas e pa-
lestras com abordagem 
na Educação Ambien-
tal, como por exemplo, o 
descarte correto do lixo, 
reciclagem e desperdí-
cio de água. “O foco das 
atividades são as crian-
ças até o 5º ano do en-
sino fundamental, das 
unidades de ensino do 
município, porém de-
mais ações são realiza-
das com outros grupos”, 
afirma o presidente da 
AMMA, Baltazar Fonseca.
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 a residência de Xtina começou, The 
Xperience teve seu primeiro show de 
abertura no resort Planet Hollywood, em Las 
Vegas e Demi lovato estava na plateia.

 Daniela mercury, anunciou em suas 
redes sociais que lança no próximo dia 

12, data em que se comemora o Dia dos 
Namorados no Brasil, o single “Duas 
Leoas”.

 Lary está de volta com um novo 
trabalho. Desta vez, a cantora une forças 
com o ex-participante do The Voice 

Brasil, Dreicon, no single “monTanha-
RuSsa”.

 a Pixar vai lançar uma animação 
dublada por Chris Pratt e Tom Holland 
no ano de 2020. “Dois irmãos” ganhou 
seu primeiro trailer.

Dia Dos 
NaMoRaDos

Em comemoração ao Dia dos 
Namorados, a Construtora Veredas 
realiza no dia 12 de junho uma ação 

especial em parceria com o aquarius 
Restaurante. antes do jantar, 

os casais apaixonados poderão 
conhecer detalhes do mais novo 

empreendimento da Construtora, 
o Condomínio Clube Veredas da 

alvorada, e ainda receberão mimos, 
como um chaveiro em formato de 
coração. Com 57 mil m², o Veredas 

da Alvorada fica no setor Sítios 
Santa Luzia, em aparecida de 

Goiânia.

HUMoRisTa
Bruna Louise fará do Guardians 

Empório Pub um comedy club no dia 
13 de maio (quinta-feira). À partir das 

21h, o público poderá rir das piadas 
da humorista que já faz sucesso 

como um dos destaques nacionais. 
a youtuber e atriz faz do palco sua 

casa e arranca riso e aplauso de todo 
o Brasil. a noite também conta com 

as comediantes Giovana Fagundes e 
Stephanie marques.

NoVas aTRaÇÕEs
a partir do dia 14 de junho, quem for 
ao Hot Park, localizado no complexo 

do resort Rio Quente, poderá se 
divertir em duas novas atrações: o 

aerobike e a Girolesa que permitirão 
uma visão do alto do maior parque 

aquático da américa Latina. Com um 
circuito estimado de 437 metros e 

uma estrutura formada por trilhos, 
o aerobike leva os participantes 
a pedalarem dentro de cápsulas 

suspensas a 5 metros de altura. Já 
a Girolesa, localizada ao lado do 

Hotibum, faz várias curvas durante o 
seu percurso de 77 metros.

sÉRGio K
Pela primeira vez a marca de 

roupas e acessórios masculinos 
Sérgio K, comandada pelo grande 

estilista homônimo, convidou uma 
personalidade da moda e estilo 

goiana para uma colab especial de 
Dia dos Namorados. inclusive uma 
camiseta foi desenvolvida a quatro 
mãos exclusivamente para a ação. 

Quem será a felizarda que atraiu os 
olhares de Sérgio K?

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Roupa Nova – a banda Roupa Nova faz show especial para Dia dos Namorados em 
Goiânia, o encontro dos Namorados será no próximo dia 14, no atlanta music Hall. 

2

Abelha Rainha - a empresária Rayana Pimentel, representando a 
marca “abelha Rainha”, receberá convidados na noite de hoje (10/6), no 
evento de lançamento do novo posicionamento do empreendimento. 
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Cara de Boneca - após o hit “Bandida Honesta”, “Cara de Boneca” 
é o novo single da cantora Júlia moratto de 19 anos. o vídeo foi 
lançado oficialmente, nas plataformas digitais da artista. 

Chá Arraiá - os noivos marcela Eugênio Ribeiro e Reyder Lucas 
de oliveira durante seu CHÁ aRRaiÁ. Na foto com os irmãos e 
os pais da noiva, os empresários: márcia e Lourival Ribeiro.

3

4
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Solidariedade
a Junior achievement arrecadou 8,6 mil quilos de alimentos não perecíveis durante a 7ª 
edição da Gincana interminiempresas, realizada em parceria com o SESi/FiEG e alunos 
de 11 escolas. os alimentos foram doados para 9 instituições filantrópicas. a Feira de 
miniempresas 2019 comercializou mais de mil produtos. o miniempresa tem como foco a 
educação financeira e estímulo ao empreendedorismo. Com orientação de voluntários da 
entidade, os estudantes fizeram a gestão do negócio, desenvolveram e comercializaram 
os produtos, despertando, assim, seu perfil empreendedor.

curSoS 
o Sescon-Goiás realiza em Goiânia, no dia 14 de junho, o curso Compliance do ECF (Escritura-
ção Contábil Fiscal), com preenchimento direto no validador PVa. Já no dia 15, o tema propos-
to é a segunda turma de incorporação imobiliária e Construção Civil. o palestrante e espe-
cialista, Gabriel Villena irá atualizar os alunos da área Contábil, assistentes e analistas Fiscal, 
advogados tributários de empresas do ramo imobiliário ou de escritórios de contabilidade, 
contadores, advogados e demais interessados. mais informações pelo fone (62) 3931-5206.

Premiação
No dia 10 de junho, será realizada a ‘Saideira’, tradi-
cional festa de anúncio dos vencedores do Comida 
di Buteco 2019. o evento vai ser realizado a partir 
das 11 horas, no K Hotel, em Goiânia (Go), e reunirá 
os proprietários dos botecos participantes da edição 
deste ano, jurados, imprensa e demais convidados. Na 
Saideira será revelado o campeão do concurso em 
2019, que vai concorrer, junto aos vencedores de ou-
tras 20 cidades, ao título de melhor boteco do Brasil.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Receita abre hoje consulta a 1º 
lote de restituição do IR 2019

a Receita Federal abre 
hoje (10) a consulta 
ao primeiro lote de 

restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2019. 
Cerca de 2,55 milhões de 
contribuintes que decla-
raram Imposto de Renda 
neste ano vão receber di-
nheiro do Fisco.

Ao todo, serão desem-
bolsados R$ 4,99 bilhões 
do lote deste ano. A Receita 
também pagará R$ 109,6 
milhões a 20.087 mil con-
tribuintes que fizeram a 
declaração entre 2008 
e 2018, mas estavam na 
malha fina. Consideran-
do os lotes residuais e 
o pagamento de 2019, o 
total gasto com as resti-
tuições chegará a R$ 5,1 
bilhões para 2.573.186 
contribuintes.

A lista com os nomes es-
tará disponível a partir das 
9h no site da Receita na in-
ternet. A consulta também 
pode ser feita pelo Recei-
tafone, no número 146. 
A Receita oferece ainda 
aplicativo para tablets e 
smartphones, que per-
mite o acompanhamento 
das restituições.

O crédito bancário 
será feito em 17 de julho. 
As restituições terão cor-
reção de 1,54%, para o 
lote de 2019, a 109,82% 
para o lote de 2008. Em 
todos os casos, os índices 
têm como base a taxa Se-
lic (juros básicos da eco-
nomia) acumulada entre 
a data de entrega da de-
claração até este mês.

O dinheiro será deposi-
tado nas contas informa-

das na declaração. O con-
tribuinte que não receber 
a restituição deverá ir a 
qualquer agência do Ban-
co do Brasil ou ligar para 
os telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 

especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
ter acesso ao pagamento.

Os dois últimos lotes re-
gulares serão liberados em 
novembro e dezembro. Se 
estiverem fora desses lotes, 
os contribuintes devem pro-
curar a Receita Federal por-

que os nomes podem estar 
na malha fina por erros ou 
omissões na declaração.

A restituição ficará dis-
ponível durante um ano. 
Se o resgate não for feito 
no prazo, a solicitação de-
verá ser feita por meio do 
formulário eletrônico – pe-

dido de pagamento de res-
tituição, ou diretamente no 
e-CAC , no serviço extrato 
de processamento, na pá-
gina da Receita na inter-
net. Para quem não sabe 
usar os serviços no e-CAC, 
a Receita produziu um ví-
deo com instruções.

Serão pagos R$ 5,1 bilhões a 
2,6 milhões de contribuintes
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A “Abelha Rainha” lança hoje novo posicionamento da marca, que fará 30 anos 
de história. A “Première Abelha Rainha” comemora a modernização e o cresci-
mento do negócio no cenário nacional de dermocosméticos, de mais postos de 
trabalho e da abertura de novos canais de vendas externas, as “lojas conceitos”. 
Serão conhecidos o novo posicionamento e design da marca (criado pela Enredo 
Branding). A empresa começou suas atividades em Goiânia (GO), com a iniciati-
va de oferecer cosméticos às mulheres através da venda porta a porta. O negó-
cio cresceu e se tornou a maior indústria de cosméticos do Centro-Oeste e uma 
das maiores do mercado de vendas via catálogo do Brasil no seu segmento. 
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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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seleção

Vem, Copa América!

Neste domingo (9), 
a Seleção Brasilei-
ra disputou o últi-

mo amistoso antes da 
Copa América e mostrou 
que está preparada para 
a estreia na competição 
continental. No Beira-
-Rio, o time comandado 
por Tite goleou Hondu-
ras por 7 a 0, com gols 
de Gabriel Jesus (duas 
vezes), Thiago Silva, 
Philippe Coutinho, Da-
vid Neres, Roberto Fir-
mino e Richarlison.

Após este último tes-
te, o Brasil estreia na 
Copa América na próxi-
ma sexta-feira (14), con-
tra a Bolívia, às 21h30, 
no Morumbi. Pelo Grupo 
A da competição, a Ca-
narinho ainda enfrenta 
Venezuela e Peru.

O jogo
A Seleção Brasileira já 

começou a partida atacan-
do. Logo no primeiro mi-
nuto, Gabriel Jesus recebeu 
passe de Arthur, driblou 
o goleiro e finalizou com 
uma bomba, que explodiu 
na defesa. Não demorou 
para a rede balançar. Aos 
cinco minutos, após ótima 
tabela entre Richarlison 
e Daniel Alves, o lateral 
cruzou para Gabriel Jesus 
cabecear e abrir o placar. 
A jogada ainda foi analisa-
da pelo VAR e confirmada 
logo depois. Aos 12, Phili-
ppe Coutinho cobrou es-
canteio, e Thiago Silva su-
biu para desviar de cabeça 
e fazer 2 a 0. Com mais 
posse de bola e criando 
boas chances, o Brasil mar-

cou o terceiro aos 36, com 
Coutinho, de pênalti. O ca-
misa 11, inclusive, teve 
atuação destacada na 
primeira etapa, com bom 
toque de bola, boa mar-
cação e ainda acertando 
a trave duas vezes.

Com a boa vantagem 
construída no primei-
ro tempo, o técnico Tite 
promoveu as entradas 
de Éder Militão, Fernan-

dinho e Roberto Firmino 
na volta do intervalo. E as 
mudanças surtiram efei-
to já no primeiro minu-
to, quando Fernandinho 
lançou para Richarlison, 
que ajeitou de cabeça 
para Gabriel Jesus marcar 
o quarto gol brasileiro. 
Depois, aos dez, David 
Neres recebeu assistên-
cia de Filipe Luís, ganhou 
na corrida e finalizou com 

categoria para marcar seu 
primeiro gol com a cami-
sa do Brasil, o quinto do 
time no amistoso. Domi-
nando completamente as 
ações da partida, a Cana-
rinho ainda marcou mais. 
Aos 19, Firmino ficou na 
cara do gol e tocou na 
saída do goleiro López 
para fazer 6 a 0. Pouco 
depois, aos 24, Everton 
avançou pela esquerda 

e cruzou para Richar-
lison empurrar para o 
fundo das redes e au-
mentar a goleada.

Brasil: Alisson, Daniel 
Alves, Marquinhos (Éder 
Militão), Thiago Silva (Mi-
randa) e Filipe Luís; Case-
miro (Fernandinho), Arthur 
(Alan) e Philippe Coutinho 
(Everton); Richarlison, Da-
vid Neres e Gabriel Jesus 
(Roberto Firmino).

Faltando cinco dias para a estreia 
na Copa américa, Seleção Brasileira 
aplica goleada histórica na equipe 
hondurenha, em Porto alegre Lu
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