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Cresce temor de haver 
atrasos no pagamento 
de folha no estado
Cresce no meio político o temor de que o governo estadu-
al fique sem condição de continuar pagando a folha dos 
servidores no começo do mês, como vem ocorrendo. O ris-
co aumenta caso o socorro de Brasília demore muito mais 
tempo para chegar. Na Assembleia Legislativa, deputados 
de praticamente todos os partidos se mostram receosos 
enquanto que no Executivo, o governador Ronaldo Caia-
do também tem estado apreensivo com a situação. Em 
conversa com uma autoridade estadual há poucos dias, 
Caiado falou de sua preocupação com o risco crescente 
de que tal fato ocorra já a partir dos próximos meses, se 
não chegar a ajuda federal que ele está aguardando. A 
crise fiscal vivida pelo Estado não foi gerada no governo 
atual. Ela já existia muito antes da posse do governador 
Ronaldo Caiado. Mas ela vem sendo piorada nos primei-
ros meses de 2019, com o aprofundamento da crise eco-
nômica causando quedas de arrecadação estadual, com 
a redução a atividade econômica. Nem a oposição anda 
muito à vontade para criticar a situação atual. Seja por 
ação ou omissão na condução de gestões anteriores, o 
fato é que não constitui exagero afirmar que Estado que-
brou. Em conversa tive ontem com um importante políti-
co da oposição, ele reconheceu que a culpa pela crise é de 
gestões passadas. O único ponto criticável na gestão atu-
al, segundo esse político oposicionista, é a “falta de ação 
e de criatividade” na busca de solução para os problemas.

pEquEno dEtalhE
Nenhum titular da antiga Secretaria da Fazenda conseguiu 
aumento de arrecadação, permitindo a ocorrência de mal-
-estar e ruídos no relacionamento com o pessoal do Fisco – 
auditores e fiscais. muito pelo contrário.

duodécimo
Presidente da assembleia, deputado Lissauer Vieira (PSB), 
deve discutir com o governador Ronaldo Caiado, a qualquer 
momento, a questão do repasse integral do duodécimo ao 
Legislativo. E o parlamentar parece determinado a não abrir 
mão da integralidade do valor fixado pela Constituição Fede-
ral. Entretanto, são boas as chances de haver um bom enten-
dimento, em torno da pendência.  

REfoRma Estadual
a provável não inclusão de Estados e 
municípios, para os efeitos da reforma 
da Previdência em nível federal, pode até 
ser boa medida para os Estados onde os 
governadores possuem bases de apoio 
consolidadas. Não é bem o caso de Goiás, 
aonde essa base na assembleia ainda vem 
trepidando, embora já haja alguns sinais 
de melhora.

apRova fácil
mas na avaliação do deputado José Nelto 
(Podemos), o governador Ronaldo Caiado 
aprovará a reforma da Previdência na as-
sembleia, sem nenhuma dificuldade. José 
Nelto acredita ainda ser grande a probabi-
lidade de que a reforma estadual ser feita 
por decreto.

caiado pREsidEntE
Um deputado estadual revelou à coluna, 
na sexta-feira, ter ouvido do governador 
Ronaldo Caiado a revelação de que o seu 
projeto para 2022 é disputar a Presidência 
da República. É a demonstração de que 
definitivamente, candidatura à reeleição 
está fora dos planos de Caiado.   

no passado
E não é a primeira vez que esse assunto 
vem à tona esse ano. Essa coluna ouviu 
do secretário Marcos Cabral, o mais fiel e 
antigo aliado de Caiado, no início de feve-
reiro, que o seu projeto para 2022 é a Pre-
sidência da República. E não custa lembrar 
que Democrata já foi candidato a presi-
dente em 1989, pelo PSD, com o apoio do 
setor rural. Hoje ele continua com grande 
apoio nesse setor e até ampliou para o 
agronegócio, em geral.

é candidato sE 
iRis não foR

o ex-prefeito de aparecida de Goiânia, 
maguito Vilela, disse estar disposto a en-
trar na disputa pela sucessão do prefeito 
iris Rezende, na eleição de 2020. Contudo, 
ele coloca apenas uma condição para isso: 

se iris não for candidato. maguito avalia 
que iris é o candidato natural e acrescen-
tou que terá o seu total apoio, se decidir 
disputar a reeleição. 

aposEntadoRia
Em tempos de debate sobre reforma da 
Previdência, maguito Vilela informou à 
coluna, na sexta-feira, que havia acaba-
do de receber sua aposentadoria naque-
le dia. E ao contrário do que faz a quase 
totalidade dos políticos, abriu mão do 
direito à aposentadoria como deputado, 
governador e senador pelo benefício da 
Previdência Social: R$ 5.075,00.

campanha
aliás, para quem ainda não sabe, ma-
guito Vilela liderou campanha pelo fim 
de aposentadorias deputado estadual 
na década de 80, quando foram extin-
to o Fepago, um instituto pelo qual os 
deputados se aposentavam quando 
deixavam o Legislativo, ao final dos 
seus mandatos. 

daniEl na china
o ex-deputado Daniel Vilela viaja nova-
mente para a China nos próximos dias, 
segundo maguito Vilela, seu pai. Tanto 
a primeira viagem há cerca de um mês 
quanto essa próxima, segundo maguito, 
é a serviço de associação de Empresas 
Chinesas no Brasil, para qual Daniel foi 
nomeado diretor executivo. Em tempo 
de altos índices de desemprego no Bra-
sil, esse é o que pode ser chamado de 
“emprego da China”.     

pERgunta aos 
dissidEntEs
Para onde irão os prefeitos que foram ex-
pulsos do mDB, por apoiarem a candida-
tura de Ronaldo Caiado, em 2018, o Pode-
mos, Partido Novo, DEm ou Pros?

ana caRla
a entrevista da economista ana Carla 
abrão, em o Popular desse domingo, 
alcançou grande repercussão no meio 
político estadual. Como diria um amigo 
ante a tudo vê e aprecia: “Show”.

lEmbRança quE assusta
Por falar em ana Carla, sempre que me 
deparo com alguma foto sua no jornal 
ou nas suas aparições na TV, me lembro 
de uma passagem com ela há 19 anos 

que ainda me medo, só em lembrar o 
grande susto que tomamos, num mes-
mo ambiente em que se encontravam 
também os seus pais. mas eu prometo 
contar essa história na próxima edição.

“candidatos idEológicos 
lEvaRão vantagEm Em 
2020”, diz dagobERto 

mEnEzEs, pREsidEntE do 
psd Em goiânia  
Como será a eleição de 2020, sem coliga-
ções na proporcional, em termos de resul-
tado, principalmente para vereadores?
Dagoberto Menezes – Hoje os eleitores, 
além do partido, avaliam o perfil dos can-
didatos. Nesse sentido, levarão vantagem 
os candidatos ideológicos, que apresenta-
rem propostas factíveis e com os quais 
o eleitor se identifique e vislumbre com-
patibilidade de bandeiras. Foi assim que 
tivemos muitas surpresas em 2018 e 
também teremos em 20120, especial-
mente nas grandes cidades. 
Além do fim das coligações na eleição 
proporcional, quais outras mudanças 
importantes o senhor classifica para a 
eleição de 2020?
Dagoberto – Não só o fim das coligações, 
mas a vedação de doações de pessoas 
jurídicas e a limitação da propaganda 
eleitoral, que privilegiou a divulgação na 
internet, trouxeram grandes mudanças 
na dinâmica das eleições.
Qual é a expectativa do PSD para a 
eleição de Goiânia?
Dagoberto – É preciso se adequar a 
nova forma de se fazer política e, nós do 
PSD de Goiânia, estamos buscando am-
pliar o espaço desses novos candidatos 
com novos ideais, inclusive incentivan-
do candidaturas femininas. acreditamos 
que conseguiremos um bom resultado, 
não só em quantidade, mas especial-
mente em qualidade.
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Moro pode cair

O ministro da Justiça com aura de profissional 
independente, que não dependeu da política 
para chegar ao cargo. Até aí, tudo bem. A reve-
lação das conversas com integrantes da Lava 
Jato criou a primeira grande crise em torno do 
ministro. O problema não é a acusação, nem 
as perguntas derivadas dela. É a resposta. Ou 
a falta de resposta. De um lado, Moro enxer-
gou “nada de mais” nas conversas, crime na 
violação de seu sigilo e lamentou a falta de 
indicação da fonte. ora, certamente muita 
coisa chegou à própria Lava Jato de forma 
anônima. o que importa sempre é a consis-
tência. O vice Hamilton Mourão falou em 
“conversas privadas”. O que, também, não 
é o caso. Foram conversas institucionais. Ao 
lado de Paulo Guedes, Moro sempre foi a 
referência na equipe de Jair messias. a refe-
rência está em xeque. 

Vingança é prato frio
O site que revelou as conversas pertence 
ao jornalista americano Glen Greenwald, 
marido de David Miranda que, por sua vez, 
assumiu a vaga de Jean Willys na Câmara 
Federal. Com postura clara de oposição ao 
nosso atual governo e apoio à esquerda. 

lula liVre
A revelação dos diálogos acabou centrando 
em episódios que levaram à condenação do 
ex-presidente Lula. E acontece no momen-
to em que o STJ prepara julgamento que 
deve relaxar a prisão do eterno presidente. 

SeM Mi Mi Mi
Jair Messias Bolsonaro tem muitos defeitos 
e tem os praticado no exercício da presidên-
cia. mas é preciso entender que o mandato 
dele é legítimo. Legitimado, inclusive, por 
aqueles que não votaram nele. 

cinco fora
O Prêmio Congresso Em Foco é um dos 
mais tradicionais da política em Bra-
sília. Na primeira fase, jornalistas que 
fazem a cobertura das Casas votam e, 
na segunda votação, os melhores são 
escolhidos pelos leitores. Cinco parla-
mentares goianos não participam da 
eleição em 2019: o senador Jorge Kaju-
ru (PSB), e os deputados Alcides Rodri-
gues (PRP), Célio Silveira (PSDB), Mag-
da Moffatto (PR) e Rubens Otoni (PT).

explicação
Apenas dois critérios para entrar na lista de 
votação: ter, pelo menos, 60 dias de mandato 
e não responder a processo na área criminal. 

auMento reViSado
A Saneago conseguiu aprovar reajuste de 
quase 5% na tarifa, na AGR, a agência estadual 
de regulação. Mas o reajuste pode não valer 
para Goiânia. É que a capital também tem a 
sua agência. As letras mudam de lugar, mas a 
ARG é quem bate o martelo para o reajuste. 
Pode ser um teste de foto para todos. Para a 
Saneago, para a agência municipal e para o 
Plano de Saneamento, lançado recentemente 
e que estabelece um novo padrão para os ser-
viços de água e esgoto na capital. 

canteiro de obraS
Prefeito Íris Rezende lançando várias fren-
tes com obras que mexem com a vida da 
população. Tem BRT no Setor Marista e 
agora a reforma da Praça do Trabalhador, 
que já mexe com a vida dos expositores da 
Feira Hippie e com a Região da Rua 44. SMT 
vai continuar tendo muito trabalho, mas é 
preciso entender que o tocador de obras 
está com a corda toda. E isso porque diz que 
não é candidato à reeleição. 

acalMou
Sem o quinteto do barulho, que se elegeu em 
outubro, o prefeito Íris Rezende tem tido vida 
mais tranquila na Câmara de Goiânia. 

de Saída
Ozéias Varão e Dra. Cristina devem pu-
xar a fila de troca partidária, podendo 
ser antes da janela de abril do ano que 
vem. Ozéias está no PSB, sem clima pra 
continuar na sigla e com saída negociada. 
Lugar que pode ser ocupado por Cristina, 
insatisfeita com desgastes provocados 
pela sigla em seu crescimento político. 

gol de neyMar
Com o noticiário em torno de Moro, o ata-
cante do PSG ganhou mais espaço pra sair 
de cena. Á francesa. 

perda
Artista plástico Roos foi sem se despedir. 
Vai fazer falta. 

eM conjunto
Deputado Vinicius Cirqueira e vereador 
Emilson Pereira promovem audiência con-
junta nesta quarta para discutir o trabalho 
infantil. Na Câmara, pela manhã. 

por que?
Faz tanta diferença a prisão ou liberdade de Lula. 

marcelohel@gmail.com

“Grande dia!”
(Jari messias em janeiro, comentando 

o autoexílio de Jean Willys)

alego

Sessão ordinária desta terça-feira, 11, 
tem pauta com mais de 300 projetos
a pauta prévia da 

sessão ordinária 
desta terça-feira, 

11, tem um pacote de 
304 projetos para apre-
ciação dos deputados. 
São 56 projetos em pri-
meira fase de discussão e 
57 em fase final. A sessão 
terá início às 15h, no ple-
nário Getulino Artiaga.

Dentre os projetos em 
fase final de discussão, 
está o de nº 504/18 de 
autoria do deputado Vir-
mondes Cruvinel (Cidada-
nia) que prevê a obrigato-
riedade de contratação 
de músicos goianos na 
abertura de shows musi-
cais nacionais e interna-
cionais que forem reali-

zados no estado.
Na Ordem do Dia 

ainda constam 13 re-
querimentos de parla-
mentares, 48 vetos da 
Governadoria, além de 
118 pareceres favo-
ráveis e 10 contrários 
aprovados na Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ).

Também estão na 
pauta prévia outros dois 
processos enviados pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-GO) que têm 
fase única de discussão. 
Trata-se do encaminha-
mento das Contas Anuais 
do TCE e do Fundo de 
Modernização, referente 
ao exercício de 2017.
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Prefeitura fecha acordo com comerciantes 
para relocação da Feira Hippie 

depois de mais de 20 
reuniões e 7 propos-
tas, a negociação 

da Prefeitura de Goiânia 
com os feirantes e em-
presários da Região da 44 
foi fechada na manhã da 
segunda-feira, 10/6, com a 
definição dos novos locais 
e horários de funciona-
mento das Feiras Hippie e 
da Madrugada durante as 
obras de revitalização da 
Praça do Trabalhador. 

Previstas inicialmen-
te para o dia 3 de junho, 
as obras começam nesta 
segunda-feira, 10/6, mas 
a Feira Hippie e a Feira da 
Madrugada ainda funcio-
narão no mesmo local na 
primeira semana.

O Secretário de Trân-
sito, Transportes e Mobi-
lidade, Fernando Santa-
na, anunciou no final de 
manhã que, durante as 
obras, a Feira Hippie vai 
ocupar parte da Praça do 
Trabalhador. 

Para acomodar as bar-
racas, uma pista da Rua 44, 
entre a Viela da 44 e Aveni-
da Independência será in-
terditada para o trânsito no 

sentido Norte/Sul. Feirantes 
também ocuparão o trecho 
da 67-A, paralelo à Avenida 
Independência, entre a Rua 
44 e a Goiás Norte. 

Para facilitar a circu-
lação no maior bloco da 
Feira Hippie, será criada 
uma via central entre 
a 44 e a Goiás Norte. 
A Feira da Madrugada 
ocupará a Viela da 44.

Segundo o secretário 
Fernando Santana, essa 
proposta atende a todos os 
envolvidos, feirantes, em-
presários e a população. 
‘Conseguimos negociar 
com respeito à toda co-
munidade e a revitalização 
vai garantir uma belíssima 
Praça para toda a cidade e 
uma Feira Hippie com as 
condições ideais.’

A Prefeitura programa 
que a Feira da Madruga-
da comece a funcionar no 
novo local, a partir do dia 
19, e a Feira Hippie, a par-
tir do dia 21.

A Feira da Madrugada 
terá montagem das bancas 
após às 13 horas de quar-
ta-feira e funcionamento 
de 15 horas da quarta até 

23h59 de quinta-feira. Já a 
Feira Hippie será monta-
da a partir da 3 horas de 
sexta-feira, com funcio-
namento das 10 horas de 
sexta-feira até 15 horas 
de domingo. 

Força de Segurança 
A ação da Força de Se-

gurança visa organizar a 
região da 44 da melhor 
forma possível, propician-
do a adaptação dos feiran-
tes aos novos locais com 
tranquilidade e menor im-
pacto para a população. A 

operação envolve os servi-
ços preliminares no local, 
e o trabalho informativo e 
educativo sobre as mudan-
ças. Isso inclui a orientação 
e retirada dos ambulantes 
e comerciantes irregulares 
a partir do dia 13. 

De acordo com o co-
mandante do Grupo de 
Gestão Integrada do Mu-
nicípio (GGIM), José Eulá-
lio Vieira, o Plano de Se-
gurança inclui a atuação 
conjunta da Guarda Civil 
Metropolitana, Policias Ci-
vil e Militar, Corpo de Bom-

beiros, Vigilância Sanitária, 
equipes de fiscalização da 
Amma e Postura, equipes 
de vigilância sanitária, 
posturas e de sinalização e 
fiscalização de Trânsito.

O secretário Fernando 
Santana explica que, para 
permitir o funcionamento 
da feira, a SMT fará inter-
venções no trânsito com 
sinalização educativa (im-
plantação de faixas, semá-
foros e placas de orienta-
ção), além da proibição de 
estacionamento total nas 
Avenidas 44 e Contorno. 

‘A SMT vai fazer o 
que for necessário para 
garantir fluidez no 
trânsito e tranquilidade 
aos condutores’, disse 
Fernando Santana.

De acordo com o se-
cretário Dolzonan Matos 
(Seinfra), é importante 
iniciar as obras o mais rá-
pido possível, aproveitan-
do o período de estiagem. 
A Prefeitura programa a 
entrega do novo espaço 
em cinco meses (novem-
bro) com orçmento de 
R$ 6.8 milhões.

as obras preliminares de 
infraestrutura na Praça iniciaram 
efetivamente na segunda,10
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Prefeitura se prepara para regulamentar aplicativos 
de transporte particular de passageiros
Para melhorar a mobilida-
de urbana em toda exten-
são da cidade e garantir 
maior segurança para os 
usuários e motoristas de 
aplicativos de transporte 
particular, a Prefeitura de 
Aparecida deu início nesta 
semana ao processo de re-
gulamentação do serviço 
individual de passageiros. 
Segundo a Secretaria Exe-
cutiva de Mobilidade, o 
município possui cerca de 
quatro mil associados/ca-
dastrados em empresas de 
aplicativos de transporte.

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 102, que 
regulamenta o serviço in-
dividual de passageiros 

via plataformas digitais 
na cidade, foi aprovado 
pela Câmara Municipal de 
Aparecida no final do ano 
passado e sancionado pelo 
prefeito Gustavo Menda-
nha no início de janeiro. 
A nova determinação já 
começou a vigorar e vai 
promover igualdade entre 
as condições de trabalho 
para motoristas de táxis e 
de aplicativos como Uber, 
99Pop e outros que ope-
ram no município.

Além de garantir a re-
gularidade da prestação de 
serviço, a Secretaria de Mo-
bilidade passa, a partir deste 
mês, a fiscalizar a operação 
do serviço. Dentre outras 

atribuições de fiscalização, a 
pasta também irá monitorar 
o transporte escolar, moto-
taxistas e taxistas, além de 
caçambas para entulhos 
que ficam em vias públicas 
de Aparecida.

“Isso é marco para toda 
a Região Metropolitana, 
porque estamos criando 
um ambiente harmônico 
para os trabalhadores de 
aplicativo e para os ta-
xistas. A lei aprovada em 
nosso município servirá de 
modelo para outras cida-
des em Goiás e no Brasil. 
Durante toda a discus-
são da matéria estivemos 
abertos, ouvindo as duas 
classes e tratando cada 

demanda com equipari-
dade”, sublinha o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Para se adequarem a le-
gislação e evitar quaisquer 
punições, sobretudo a sus-
pensão de circulação pelas 
próprias empresas de apli-
cativos, motoristas já po-
dem organizar a documen-
tação pessoal e do veículo 
para garantir a normalidade 
e funcionalidade do serviço 
no município.

Segundo o secretário 
executivo de Mobilidade, 
Avelino Marinho, para re-
gularizar o serviço o con-
dutor terá que apresentar 
RG, CPF, Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 

comprovante de endere-
ço recente e documentos 
do veículo cadastrado em 
aplicativos. “O cadastro 
será feito pessoalmente na 
Secretaria de Mobilidade, 
no setor Village Garavelo, 
próximo à sede da Prefei-
tura, onde o condutor vai 
receber o comprovante da 
regulamentação”, disse.

O secretário afirma que 
aguarda a relação dos ca-
dastrados, que será en-
tregue pelas empresas, 
para depois dar início aos 
trabalhos de fiscalização. 
“Estamos aguardando as 
empresas de aplicativos nos 
enviar a relação dos coope-
rados que prestam serviço 

para elas. A partir dessas 
informações é que vamos 
dar início a regulamentação 
desses associados. Só assim 
teremos uma melhor atua-
ção”, destaca o secretário.

Avelino destaca ainda 
que o motorista que não 
fizer a regulamentação 
dentro do prazo que será 
informado pela prefeitura, 
será notificado pela pró-
pria empresa de aplicativo, 
sob pena de ser descre-
denciado. “É preciso que 
todos fiquem atentos aos 
prazos. Qualquer dúvida po-
dem entrar em contato com 
a secretaria pelo telefone: 
3545 – 4891, finalizou o se-
cretário Avelino Marinho.
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 morreu na última sexta-feira em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, o cantor 
Serguei. Um dos maiores símbolos do rock 
brasileiro.

 Liam Gallagher está de volta com o 
single “Shockwave”, a música é o lead 

single de seu segundo álbum solo “Why 
me? Why Not.” que ainda não tem data de 
lançamento.

 Segundo a revista People, Bradley 
Cooper e irina Shayk se separaram após 
quatro anos juntos. Os dois tem uma filha 

de dois aninhos, Lea De Seine.

 a cantora Tiê lançou seu mais novo 
single, “Longe de mim”. Produzida por 
andré Whoong, a canção é uma balada 
pop sobre a busca da felicidade logo ao fim 
de um relacionamento.

PRoMoÇÃo
Vem aí o Dia dos Namorados e o Bob’s 
preparou uma surpresa para os casais 

apaixonados não deixarem de celebrar, 
juntos, este momento tão especial. as 
lojas da rede no Distrito Federal e em 

Goiás vão contar com a promoção “Dia 
dos Namorados no Bob’s”, que trará 

dois Trio Bob’s Duplos, compostos, cada 
um, por sanduíche, batata frita média e 
refrigerante refil, ao preço de R$ 32,50. 

Para participar, basta o cliente mencionar 
no caixa o nome da promoção, que 

começa dia 10 e vai até o dia 31 de junho.

MaTcH
atentos às necessidades de seus 

consumidores que prezam por 
novidades e produtos que sejam 

práticos, o Boticário lança a linha 
mach Tropa de Estilo com seis opções 

exclusivas de escovas de cabelo. 
Segundo Ricardo dos anjos, consultor 

expert de match: “Todos os itens da 
linha proporcionam a elaboração de 

visuais incríveis sem precisar ir ao salão, 
basta colocar o seu lado HaiRSTYLiST 

para funcionar. É tudo uma questão de 
prática, porque as possibilidades são 

infinitas. Aposte e surpreenda-se”.

iNTERaTiVa
o trabalho de comunicação corporativa 

para a Seja Digital, entidade 
administradora da digitalização de 

TV, desenvolvido pela interativa 
Comunicação, em 2017, no Estado de 

Goiás, em parceria com a agência Weber 
Shandwick, continua rendendo frutos 
e acaba de receber o reconhecimento 

internacional. o projeto ganhou 
o prêmio “actitud Latam mcCann 

Worldgroup awards”, na categoria 
“Bravery”. a Weber Shandwick, que 
liderou a ação em âmbito nacional, 

recebeu a premiação no final de maio, 
em Santiago do Chile.

sHoW RoMÂNTico
o cantor e compositor Fernando manso 
fará show romântico ao vivo no Dia dos 

Namorados, que será celebrado nesta 
quarta-feira (12/06), a partir das 20h, 
no Évora Gastronomia Restaurante, 

localizado no setor marista. Em 
homenagem ao dia mais romântico 
do ano, o ambiente terá harmonia e 

discrição para que os casais se sintam à 
vontade, e assim usufruam de uma noite 

inesquecível e regada com muito amor.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Lide - Representantes do Lide Goiás, ivan Bermudes, Cledistonio Jr e  Lucas D’alcantara, receberam o CEo e membro do Comitê 
de Gestão do Lide Futuro em São Paulo, marcus Vinicius, que compartilhou os desafios de uma carreira empreendedora. 

2

Paris em Goiânia - o empresário Fabricio marques inaugura, 
na primeira quinzena de julho, o “moulan Rouge”, casa de 
música que dará preferência aos três ritmos que mais atraem o 
público goiano: o sertanejo, o house e o funk. 
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Aniversário - a produtora de eventos, mirelle Pinheiro 
foi escolhida especialmente para produzir o aniversário de 
Daniel mateus, com show da banda @malueoficial e os Djs 
@ouJosé e @Eilooficial. 

Casamento - a advogada ana Carla maia marcou presença 
na festa de casamento da amiga Danila Guimarães e Sergio 
Rassi no último sábado no Espaço memoratto.

3

4
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Universidade para Todos

Começam as inscrições para o ProUni

Começam hoje (11) 
as inscrições do 
Programa Universi-

dade para Todos (ProUni). 
Ao todo, serão ofertadas, 
para o segundo semes-
tre deste ano, 169.226 
bolsas de estudos em 
instituições particulares 
de ensino superior, sen-
do 68.087 bolsas inte-
grais e 101.139 parciais. 
O prazo para participar 
da seleção vai até 14 de 
junho. A inscrição deverá 
ser feita pela internet, 
no site do Prouni.

Os participantes po-
dem escolher até duas 
opções de curso. Durante 
o período de inscrição, o 
candidato pode alterar as 
opções. Será considerada 
válida a última inscrição 
confirmada.

As bolsas de estudo 
ofertadas pelo ProUni são 
parciais, de 50% do valor 
da mensalidade, e inte-
grais, de 100%. As bolsas 
integrais são destinadas 
a estudantes com renda 
familiar bruta per capita 
de até 1,5 salário mínimo. 
Já as bolsas parciais con-

templaram os candidatos 
que têm renda familiar 
bruta per capita de até 3 
salários mínimos.

Podem se inscrever can-
didatos que não tenham 
diploma de curso superior 
e que tenham participado 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2018. 
Além disso, os estudan-
tes precisam ter cursado 

o ensino médio completo 
em escola pública ou em 
instituição privada como 
bolsista integral.

É preciso ter obtido 
ainda uma nota mínima 
de 450 pontos na média 
aritmética das notas obti-
das nas provas do Enem. O 
cálculo é feito a partir da 
soma das notas das cinco 
provas do exame e, depois, 

dividindo por cinco. Outra 
exigência é a de que o alu-
no não tenha tirado zero 
na redação.

Também podem partici-
par do programa estudan-
tes com deficiência e pro-
fessores da rede pública.

Nota de corte
Diariamente o sistema 

do Prouni calcula a nota 

de corte, que é a menor 
nota para ficar entre os 
potencialmente pré-sele-
cionados de cada curso, 
com base no número de 
bolsas disponíveis e no to-
tal de candidatos inscritos 
no curso, por modalidade 
de concorrência.

De acordo com o Mi-
nistério da Educação 
(MEC), a nota de corte é 

apenas uma referência 
para auxiliar o candi-
dato no monitoramento 
da inscrição. Ela não é 
garantia de pré-seleção 
para a bolsa ofertada. O 
sistema do Prouni não faz 
o cálculo em tempo real. 
A nota de corte é modi-
ficada de acordo com a 
nota dos inscritos.

Calendário
A divulgação do resul-

tado da primeira chamada 
está prevista para 18 de ju-
nho. Já a segunda chamada 
será no dia 2 de julho.

O candidato pré-
-selecionado deverá 
comparecer à respecti-
va instituição de ensino 
superior para comprova-
ção das informações no 
período de 18 a 25 de 
junho, caso tenha sido 
selecionado na primeira 
chamada, e de 2 a 8 de 
julho na segunda.

O prazo para participar 
da lista de espera é de 15 
a 16 de julho. A lista fica 
disponível no site para 
consulta pelas instituições 
no dia 18 de julho.

Prazo para participar da seleção vai até 14 de junho
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Governadores buscam “consenso 
mínimo” para reforma da Previdência

Chefes de governos es-
taduais participam hoje 
(11) em Brasília da 5ª 
Reunião do Fórum de Go-
vernadores. Eles buscam 
encontrar um consenso 
mínimo visando a uma 
proposta de reforma pre-
videnciária em melhores 
condições de ser apro-
vada pelo Legislativo. 
Também participam do 
encontro o presidente 
da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, o 
presidente da Comissão 
Especial da Reforma da 
Previdência, Marcelo Ra-
mos, e o relator do pro-
jeto, Samuel Moreira

Ao chegar, Eduardo 
Leite, do Rio Grande do 
Sul, reforçou que a reu-
nião pretende consolidar 
um “consenso mínimo” 
para a reforma da Previ-
dência. “Estamos buscan-
do criar um ambiente po-
lítico que dê sustentação 

para que os deputados se 
sintam confortáveis [para 
votar] e para conscienti-
zar a população de que a 
reforma é importante”

Segundo ele, a re-
forma dará “sinal claro” 
para que investimentos 
sejam feitos no país. “Es-
tados e municípios têm 
de estar dentro porque, 
caso contrário, será uma 
meia reforma. E uma 
meia reforma injetará 
apenas meio entusiasmo 
nos investidores”

O governador do Es-
pírito Santo, Renato 

Casagrande, defendeu 
as mesmas regras para 
servidores federais, es-
taduais e municipais. “As 
regras devem ser as mes-
mas porque as condições 
de trabalho dos servido-
res são parecidas em to-
dos os lugares”.

Carta
O encontro ocorre após 

a divulgação antecipada 
de uma carta pública, no 
dia 6, que desagradou 
a alguns governadores 
da Região Nordeste – o 
que resultou na divul-

gação de outra carta, no 
mesmo dia, assinada por 
todos os governadores 
nordestinos.

Sobre a insatisfação de 
alguns governadores com 
a carta, Eduardo Leite 
disse que “fazer a gover-
nança de governadores 
não é algo simples por-
que todos tem a mesma 
governança hierárquica”, 
e que os chefes dos go-
vernos estaduais não 
mandam nos votos dos 
deputados. “Mas pode-
mos dar respaldo com 
posicionamentos claros 

e efetivos”, acrescentou.
A primeira carta, assi-

nada por sete dos nove 
governadores da região, 
ressaltava a importân-
cia de os estados serem 
garantidos no texto por 
causa do déficit nos re-
gimes de aposentadoria 
e pensão de seus servi-
dores. Já a segunda carta 
acrescentava pontos es-
pecífico, que querem ver 
retirados da proposta ini-
cial, como as mudanças 
no Benefício de Prestação 
Continua (BPC) e nas apo-
sentadorias rurais. Eles 

questionaram também a 
desconstitucionalização 
da Previdência e o siste-
ma 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 
temas estão o chamado 
de Plano Mansueto - pa-
cote de ajuda aos esta-
dos em dificuldades fi-
nanceiras - a Lei Kandir, 
Cessão Onerosa/ Bônus 
de Assinatura além da 
PEC 51/19, que trata da 
ampliação do Fundo de 
Participação dos Esta-
dos (FPE) no Orçamen-
to da União e do Novo 
Marco Legal do Sanea-
mento Básico.
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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 Olímpica enfrentará Irlanda 
na semi do Torneio Maurice Revello

Após golear Guate-
mala (4 a 0), França 
(4 a 0) e Catar (5 a 

0), a Seleção Brasileira 
Olímpica terá a Irlanda 
pela frente na semifinal 
da edição 2019 do Torneio 
Maurice Revello, antigo 
Torneio de Toulon. O jogo 
será disputado às 12h30 
(Horário de Brasília) da 
próxima quarta-feira (12), 
no Stade de Lattre de 
Tassigny, Região Metro-
politana de Marselha, na 
França. A ESPN Brasil fará 
transmissão ao vivo.

Os cruzamentos deci-
sivos foram conhecidos 
depois dos resultados que 
fecharam a primeira fase, 

neste domingo (9). Pelo 
Grupo C, a Irlanda venceu 
o Bahrein e o México ba-
teu a China pelo mesmo 
placar: 1 a 0. Com isso, 
ambos estão classificados 
com 7 pontos, mas os irlan-
deses ficaram na primeira 
posição da chave por ter 
4 gols de saldo positivo 
contra 3 dos mexicanos. 
O regulamento do Mauri-
ce Revello aponta o duelo 
dos líderes dos grupos B 
e C. Logo, Brasil x Irlanda 
às 17h30 (Horário Local).

A outra semifinal será 
disputada entre Japão, pri-
meiro do Grupo A, e Méxi-
co, que estava no Grupo C 
e avançou como o melhor 

segundo colocado. Esse 
confronto também será re-
alizado no Stade de Lattre, 
um pouco mais cedo, às 15h.

Agenda da 
Olímpica

O trabalho desta 
segunda-feira (10) co-

meça na academia do 
hotel em que a delega-
ção está concentrada. A 
tarde será dedicado às 

atividades de campo, no 
gramado do Stade Mar-
cel Cerdan, na cidade de 
Carnoux-en-Provence.

Irlandeses ficaram na primeira posição 
do Grupo C. Partida será realizada às 
12h30 da próxima quarta-feira (12)
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