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n o ex-vice e governador-tampão Zé 
Eliton não retornou à sua carreira de 
advogado eleitoralista, como anun-
ciou ao encerrar o mandato, por achar 
que a sua exposição política pode pre-
judicar seus eventuais clientes.

n O prefeito de Catalão Adib Elias 
anda de estopim curto em relação 
ao governador Ronaldo Caiado. 
Ele tem pressa em receber os R$ 
5,5 milhões que Caiado prometeu 
para a construção do novo arco vi-
ário de Catalão. 

n o deputado federal josé nelto sur-
preendeu ao aparecer, logo no primei-
ro semestre do seu mandato, como 
um dos 100 parlamentares mais 
influentes do Congresso, segundo o 
Diap, de credibilidade indiscutível. 

n O projeto de Lei Complementar 
enviado pelo presidente Jair Bol-
sonaro ao Congresso, com o plano 
de socorro aos Estados, cujo maior 
interessado é o governador Ronal-
do Caiado, dificilmente será apro-
vado ainda neste ano.

n As policlínicas que o governo do 
Estado prometeu para Posse, Santa 
Terezinha e Formos só serão possíveis 
porque herdarão as instalações quase 
prontas das AMEs (ambulatórios mé-
dicos) dessas cidades. 

n O ex-senador Demóstenes Torres 
tem maioria de políticos entre os 
clientes do seu escritório de advoca-
cia perto do Flamboyant. Muitos, sem 
cobrança de honorários, sinal de pre-
tende voltar a se candidatar. 

n A primeira-dama Gracinha Caiado 
andou de fato afastada das articulações 
políticas do governo do seu marido, 
mas aos poucos voltou ao batente e 
recebe ativamente levas de deputa-
dos e políticos para tratar de cargos. 

n Os processos para reparação de ca-
lúnias movidos pelo senador Vander-
lan Cardoso e pelo ex-ministro Ale-
xandre Baldy não perturbam o sono 
do senador Jorge Kajuru. Ele já res-
pondeu a dezenas e está acostumado. 

n De malas prontas para deixar o 
PRoS, o vice-governador Lincoln Tejo-
ta só não se filiou ainda ao DEM por 
não ter sido convidado pelo governa-
dor Ronaldo Caiado, que preside o di-
retório estadual do partido em Goiás. 

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

A questão do duodécimo, ou seja, o repasse integral da cota em dinheiro que a As-
sembleia tem direito e quer receber do Executivo, a cada mês, que hoje está em R$ 
16 milhões mensais abaixo do previsto na Constituição do Estado, é mais séria do 
que se imagina. Para botar a mão nesses recursos e investi-los da construção da sua 
nova e milionária sede, no Park Lozandes, os deputados estaduais estão dispostos 
a ir às últimas consequências – qual seja ingressar com uma ação no Tribunal de 
Justiça para obrigar o governador Ronaldo Caiado a fazer o pagamento, sob pena de 
ser acusado de cometer crime de responsabilidade. Estima-se que, garantido o duo-
décimo, o novo prédio, no valor já estimado de R$ 120 milhões de reais, poderia ser 
concluído em menos de dois anos, a tempo de ser inaugurado pelo atual presidente 
do Poder Lissauer Vieira. É o preço que Caiado terá que pagar por ter fracassado na 
tentativa de eleger para o comando do Legislativo um nome da sua confiança.
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coM 2 coNDENaÇÕES EM 2ª iNStÂNcia, MaGUito É iNElEGíVEl
o ex-governador, ex-senador e ex-prefeito Maguito Vilela voltou a ser cogitado como candidato a prefeito de Goiânia, caso – ele sempre 
frisa – Iris Rezende desista de pleitear a reeleição. o que falta explicar é como ele, Maguito, contornaria a inelegibilidade decorrente das duas 
condenações que tem em 2º grau, proferidas por colegiado de juízes (o Tribunal de justiça) em ações em que foi denunciado pelo Ministério 
Público por atos de improbidade administrativa em Aparecida. 

pRoVaS ilEGaiS NÃo SERVEM paRa aNUlaR DEciSÕES JUDiciaiS
É um princípio pétreo do Direito Penal, não só no Brasil, como em todos os países civilizados, que decisões da justiça não podem se embasar 
em provas obtidas ilegalmente. É essa tese jurídica inafastável que resume a impossibilidade de anulação de qualquer sentença, processo ou 
investigação a partir do conteúdo de mensagens eletrônicas trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da operação Lava 
jato – sensação do noticiário desta semana e assunto da hora em toda parte, com tendência até esquentar ainda mais quando se lembra que 
a estratégia de divulgação dos sites de vazamento de informações confidenciais é liberar documentos e dados aos poucos, prolongando o 
interesse da mídia. Mas é muito barulho por nada: é uma impossibilidade absoluta que venha a ocorrer algum recuo nas dezenas de condena-
ções que a Laja Jato já conseguiu, encarcerando corruptos notórios como o ex-presidente Lula ou o ex-presidente da câmara Eduardo Cunha, 
além de muitos outros e tantos ainda sob apuração dos seus ilícitos ou aguardando julgamento. 

NÃo HÁ DiNHEiRo paRa pRESERVaR aS MaRGENS Do Rio aRaGUaia
o programa juntos pelo Araguaia, que prevê a recuperação de mais 15,6 mil hectares de áreas degradadas às margens do curso d’água, foi lançado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, na companhia dos governadores Ronaldo Caiado e Mauro Mendes (este do Mato Grosso) sem a definição de qualquer fonte 
de recursos para o seu financiamento. O custo estimado seria de R$ 500 milhões, dinheiro que ninguém tem, nem a União, nem os dois Estados. A secre-
tária goiana de Meio Ambiente, a procuradora brasiliense Andrea Vulcanis, sugere a visita de uma comissão tripartite às principais embaixadas sediadas 
na capital federal, para passar o chapéu. Ela acha que é elevada nos maiores e mais importantes países do mundo a consciência sobre a necessidade de 
ações para a preservação ambiental, do que o juntos pelo Araguaia seria um exemplo espetacular e convincente. Mas parece mais uma quimera.

JÂNio DaRRot NÃo tEM caNDiDato paRa laNÇaR EM tRiNDaDE
Tendo precocemente se declarado candidato a governador em 2022 pelo PSDB, partido cuja presidência estadual assumiu há um mês, o prefeito jânio 
Darrot precisa primeiro dar uma demonstração de força elegendo o seu sucessor em Trindade. o detalhe que incomoda é que ele não tem, por en-
quanto, nenhum nome com densidade para lançar como candidato. na cidade, que está entre os maiores colégios eleitorais do Estado, as hipóteses 
cogitadas, por enquanto, com possibilidade de sucesso, são o ex-prefeito George Morais, pelo PDT, e o deputado estadual em 2º mandato dr. Antonio, 
pelo DEM, ambos já em campanha e também disputando o apoio do governador Ronaldo Caiado. Jânio Darrot pode até acabar optando por avalizar 
um dos dois, para ter alguma chance de sair bem na disputa municipal do ano que vem. É o tipo de jogada que se casa com o perfil conciliador dele. 

DiNHEiRo Do Fco É paRa o SEtoR pRoDUtiVo, DiZ a coNStitUiÇÃo
Professor de Direito Constitucional, o ex-deputado e presidente estadual do PSD Vilmar Rocha afirma que qualquer mudança nas finalidades 
dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, só pode ser viabilizada por emenda constitucional e jamais por Medida Provi-
sória. A pedido de jornalistas, ele estudou o assunto e constatou que a destinação do fundo é, por expressa menção na Constituição Federal 
(artigo 159, inciso 1, letra C), o setor produtivo . Como o governador Ronaldo Caiado quer abocanhar 30% desse dinheiro para investimentos 
em obras estaduais, Vilmar Rocha entende que haverá necessidade de uma PEC ou Projeto de Emenda Constitucional aprovada pelo Congres-
so – que necessita de sete votações e pode demorar até dois anos para ser apreciada. Se o presidente Jair Bolsonaro resolver atender Caiado 
através de MP, a previsão é que o assunto venha a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 

DUoDÉciMo Da aSSEMBlEia: DEpUtaDoS iRÃo
ÀS UltiMaS coNSEQUÊNciaS paRa REcEBER o DEViDo
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RefoRma

Governadores apresentam condições 
para apoiar reforma da Previdência

os 25 chefes de go-
vernos estaduais 
que participaram 

da 5ª Reunião do Fórum 
de Governadores condi-
cionaram o apoio à re-
forma da Previdência à 
exclusão, no texto final 
da matéria, dos pontos 
relativos à previdência 
rural, ao Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC), à desconstituicio-
nalização e à criação de 
um regime de capitali-
zação do benefício.

Alguns governadores 
disseram que o apoio 
dependerá ainda da in-
clusão de pontos rela-
tivos à redução, de 60 
para 55 anos, da idade 
mínima para a aposen-
tadoria de professoras e 
da eliminação de alguns 
privilégios dados a poli-
ciais militares.

Na avaliação do gover-
nador de São Paulo, João 
Doria, a reunião foi posi-
tiva. Ele disse que houve 
“gestos de boa vontade e 
entendimento” por parte 
do relator da reforma da 
Previdência na Câmara, 
deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP).

“O relator se mostrou 
sensível aos pontos apre-
sentados pelos governa-
dores, que se manifes-
tarão favoravelmente [à 
reforma] caso esses pon-
tos sejam analisados e 
incorporados pelo relator 
no texto final”, disse Doria, 
referindo-se às propostas 
apresentadas no sentido 
de excluir pontos do tex-
to relativos à previdência 
rural, ao BPC, à capitaliza-
ção e à desconstituciona-
lização (quando um novo 
texto constitucioal não 
revoga texto constitucio-
nal anterior).

Doria reforçou que a 
manutenção de estados 
e municípios na refor-
ma é ponto de consenso 
entre os governadores. 
“Não houve nenhuma 
manifestação contrária à 
inclusão [desses entes fe-
derativos], mas não bas-

ta dizer ser favorável se 
não transformarmos isso 
em votos nas bancadas”, 
disse o governador pau-
lista ao informar que será 
proposto em seu partido, 
o PSDB, o fechamento de 
questão a favor da apro-
vação da reforma.

“Teve também a inclu-
são de dois outros pontos 
relacionados às polícias 
militares e ao magistério, 
com destaque ao tema 
da idade das mulheres 
professoras [que estão 
na ativa]”. Segundo Doria, 
“houve também sensibili-
dade do relator para ana-
lisar esses temas”.

De acordo com o go-
vernador do Distrito 
Federal (DF), Ibaneis Ro-
cha, a ideia é ter transi-
ção para as professoras 
que já têm alguns requi-
sitos da aposentaria for-
mulados, reduzindo de 
60 para 55 anos a idade 
mínima delas, “que são a 
maioria que está nas sa-
las de aulas”.

Com relação à aposen-
tadoria de policiais mili-
tares, Ibaneis disse que 
a proposta dos gover-
nadores é a de “eliminar 
privilégios”. “Hoje temos 

policiais militares se apo-
sentando com 45 anos, o 
que torna [a Previdência] 
inviável, porque pagamos 
muito mais a aposenta-
dos e pensionistas do que 
para quem está na ativa.”

O governador do DF 
disse que, mesmo que 
haja uma transição, a 
ideia é aumentar a idade 
para a aposentadoria de 
policiais militares, agen-
tes penitenciários e do 
Corpo de Bombeiros. Du-
rante a reunião, alguns 
governadores sugeriram 
uma espécie de “válvula 
de escape”, para o caso 
daqueles que não quei-
ram adotar as regras re-
lativas a essas três cate-
gorias. “Dessa forma, seria 
possível ao governador 
do estado encaminhar, à 
assembleia legislativa, 
um projeto pedindo a re-
tirada da proposta.”

“Essas questões são 
importantes para todos 
os estados, porque se não 
tiver o benefício conti-
nuado nós teremos po-
bres em todo local o país. 
Quem vai cuidar dessas 
pessoas são estados e 
municípios. Não adianta 
fazer uma reforma que 

não tenha efeito na pre-
vidência dos estados”, 
acrescentou, ao reforçar a 
proposta de incluir esta-
dos e municípios na reda-
ção final da proposta.

Os governadores vão 
aguardar a reunião de 
bancadas, a proposta do 
relator e o encaminha-
mento para confirmar 
que as sugestões por 
eles apresentadas serão 
consolidadas pelo rela-
tor da matéria.

Oposição
O governador do Piauí, 

Wellington Dias, também 
avaliou positivamente 
a reunião e antecipou 
que acredita no apoio 
de parlamentares de seu 
partido, caso todos os 
pontos defendidos pelos 
governadores sejam aca-
tados pelo relator. “Meu 
partido e outros partidos 
têm uma posição de que 
o Brasil precisa encontrar 
uma regra que dê equilí-
brio à Previdência. Temos 
de trabalhar tendo cons-
ciência de que não esta-
mos começando do zero.”

Para o governador, o 
encontro de hoje foi di-
ferente de outros porque 

teve avanços. “Hoje con-
seguimos retirar o bode 
da sala”, afirmou. “Tive-
mos pela primeira vez 
posição firme de o relator 
retirar a parte relativa a 
BPC, trabalhadores ru-
rais e, pela primeira vez, 
a possibilidade de retirar 
a parte relacionada à re-
dação que ficou sobre ca-
pitalização, que coloca o 
benefício a critério do que 
seria a regra de mercado 
e passa ter uma regra que 
já é da cultura brasileira, 
que é a da partilha, onde 
é feita a aplicação, mas 
com o objetivo de atingir 
um benefício definido”, 
completou.

Ele defendeu ainda 
outras medidas para au-
mentar as fontes de ar-
recadação. “Diante disso 
[nós, do meu partido] 
propomos que, além da 
contribuição do lado la-
boral, tem de ter outras 
fontes de receita, a partir 
da cobrança de sonega-
dores. E temos necessi-
dade de [que] receitas 
novas, como as de gás e 
petróleo, sirvam para co-
brir o déficit da Previdên-
cia. Os próprios estados 
têm pedido autor

o próximo 
encontro de 
governadores foi 
marcado para o 
dia 6 de agosto
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Projeto do Circo Lahetô com alunos de escolas 
municipais é selecionado pelo Criança Esperança

Pelo segundo ano 
consecutivo, o pro-
jeto ‘Arte, Circo e Ci-

dadania’, do Circo Lahetô, 
é selecionado para rece-
ber recursos do Criança 
Esperança. A iniciativa é 
desenvolvida pela equipe 
do circo, em parceria com 
a Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte 
(SME), com cerca de 90 
alunos de duas escolas 
municipais de Goiânia, a 
Escola Municipal Bárbara 
de Souza Morais e a Esco-
la Municipal Lions Clube 
Goiânia Tocantins.

De acordo com Seluta 
Rodrigues, professora da 
SME e responsável pelo 
acompanhamento peda-
gógico do Circo, o projeto 
trabalha com oficinas nas 
áreas circense, musical, te-
atral e de incentivo à leitu-
ra. “Aqui são desenvolvidas 
diversas oficinas de circo, 
como malabares, perna de 
pau, acrobacias, trapézio. 
Temos oficinas de músi-
ca, com percussão, temos 
aulas de leitura com uma 
biblioteca que funciona 

a semana inteira e temos 
também teatro”, disse.

As aulas são realizadas 
quatro vezes por semana, 
no contra turno de aulas 
das crianças, e, por dia, são 
dadas três oficinas dife-
rentes. Compreendendo 
alunos dos Ciclos I, II e III 
do Ensino Fundamental, a 
iniciativa conta, ainda, com 
apresentações temáticas 
no final de cada semestre. 
“No final de todo semes-
tre, fazemos uma grande 
apresentação para toda a 
comunidade da escola e 
do circo. Estudamos um 
tema durante o semestre 
inteiro e eles apresen-
tam”, explicou Seluta.

Para ser selecionado 
pelo Criança Esperança 
pelo segundo ano seguido, 
a equipe diretiva do Lahe-
tô passou por rigorosa 
prestação de contas e por 
avaliação das atividades 
desenvolvidas no ano an-
terior. Ao todo, para o exer-
cício de 2019, o projeto foi 
contemplado com cerca de 
349 mil reais, para cus-
tear a troca do ônibus, 

alimentação, recursos hu-
manos, equipamentos e 
formação continuada.

Um dos diferenciais do 
Arte, Circo e Cidadania é a 
formação da cidadania e cri-
ticidade dos alunos envolvi-
dos. Seluta contou que as 
oficinas trabalham, também, 
a parte intelectual e crítica 
das crianças. “Temos todo 
um trabalho de formação 
e desenvolvimento voltado 
para a cidadania e para a 

politização da meninada. As 
oficinas trabalham o corpo, 
mas também tem a parte da 
intelectualidade. No calen-
dário que discute a criança 
e o adolescente em Goiânia, 
nós estamos presentes. Esse 
ano já fomos na Assembleia 
duas vezes, para audiência 
pública”, relatou.

Escolhida para apresen-
tar o projeto a nível nacio-
nal, a atriz goiana Ingrid 
Guimarães esteve presen-

te na última segunda-feira, 
10, para conhecer de perto 
o trabalho desenvolvido. 
Ela ressaltou que ‘é um 
projeto que, além de lindo, 
forma uma criança, forma 
um cidadão. É um proces-
so que forma um artista e 
isso virou uma profissão. O 
circo ele não é só circo, é 
um processo extremamen-
te educativo. Quando me 
chamarem pra vir ver esse 
projeto, eu fiquei muito 

feliz, porque eu sou uma 
comediante e o circo tem 
isso, você pode cair, levan-
tar e isso fazer parte do 
show. O importante é você 
levar alegria’, falou.

A parceria do Circo 
Lahetô com a Prefeitura 
de Goiânia é realizada há 
mais de dez anos. Para o 
segundo semestre, a pre-
visão é que o projeto se 
estenda a um total de 
130 crianças.

Intitulada ‘Arte, Circo e Cidadania’, 
iniciativa contempla cerca de 90 
alunos da rede municipal de ensino
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Moradores recebem casas do Residencial Campo Belo
Em parceria com o gover-
no federal e o município, 
o Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
entrega 43 moradias do 
Residencial Campo Belo, 
em Bonfinópolis, nesta 
quinta-feira, dia 13. Esta é 
a primeira etapa do resi-
dencial, com total de 140 
unidades habitacionais.

A solenidade de entre-
ga será às 10 horas, no re-
sidencial, com a presença 
de autoridades, em come-
moração ao aniversário de 
30 anos de emancipação 
política da cidade. O go-
vernador Ronaldo Caiado 
será representado pelo 
presidente da Agehab, Eu-
rípedes do Carmo.

O investimento esta-
dual nesta etapa é de R$ 

540 mil. O custo total da 
obra, com recursos es-
taduais e federais, é de 
mais de R$ 3 milhões. A 
construção foi iniciada 
no ano passado, em par-
ceria do Estado, Municí-
pio e Caixa Econômica 
Federal para famílias 
com renda na faixa 1.5, 
que é de até R$ 2.600.

Os recursos estaduais 
foram no valor de R$ 15 
mil por unidade para o 
beneficiário que se en-
quadra nas exigências do 
programa estadual, como 
nunca ter sido beneficia-
do por programa gover-
namental de habitação. A 
prefeitura doou a área e 
o governo federal conce-
deu subsídios de até R$ 
23.220,00 por moradia.

De acordo com o presi-

dente da Agehab, Eurípe-
des do Carmo, a parceria 
entre as três esferas go-
vernamentais possibili-
tou parcelas muito mais 

acessíveis aos moradores, 
que vão pagar entre R$ 
280 e R$ 350 de presta-
ção. Na maioria dos casos, 
eliminou a necessidade 

de pagar a entrada, bene-
ficiando as famílias que 
mais precisam.

A segunda etapa, 
com 31 moradias, está 

com 94% de execução. 
A terceira etapa, com 
34 casas, está com 35% 
de execução e a quarta 
etapa, com 32 unidades, 
acabou de ser iniciada. O 
bairro, onde está sendo 
construído o residencial, 
conta com toda infraes-
trutura como asfalto e 
iluminação pública.

“Recebemos do gover-
nador Ronaldo Caiado a 
missão de avançarmos 
com os programas habi-
tacionais e neste primei-
ro momento priorizando 
a retomada de obras pa-
ralisadas e destravando 
todos os processos para 
conclusão das obras em 
andamento, como é o 
caso das moradias de 
Bonfinópolis”, ressalta 
Eurípedes do Carmo.
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assolUTo
o tradicional restaurante 

Italiano Assoluto promove 
novamente nesta data de 12 

de junho a tradicional noite 
romântica dos namorados, 
cardápio a base da culinária 

italiana ao som do sax 
acústico do músico Morgado, 

casais apaixonados poderão 
curtir um pouco do romântico 

e aconchegante ambiente.

JaNTaR
o enólogo da Maison Veuve 

Clicquot, François hautekeur, 
participará hoje(12) do 

jantar harmonizado em 
comemoração ao Dia dos 

namorados, realizado 
no Magna Restaurante 

às 19h. o jantar de cinco 
etapas assinadas pelo chef 

Marco Soares contará 
com couvert,entrada, 

prato intermediário, prato 
principal e sobremesa.

EsQUENTa 
Villa MiX

A ansiedade é grande entre 
os amantes do sertanejo já 
que se aproxima o Festival 

Villa Mix, maior encontro 
do gênero no país. E, 

para já entrar no clima do 
evento, o Passeio das Águas 

Shopping vai promover 
nesta quinta-feira, dia 13 de 
junho, a partir das 19h30, o 
esquenta Villa Mix, com o 

cantor Jefferson Moraes. O 
show é gratuito e acontece 
na praça de alimentação do 

empreendimento.

EDiÇÃo 
EsPEcial

Devido ao dia dos namorados, 
a Villa Saudável que é realizada 
todas as quartas no Shopping 

Bougainville , esta semana 
acontecerá na quinta-feira, 13 de 

junho, com início às 17h . A Villa 
Saudável conta com feira de 

orgânicos, produtos naturais 
e funcionais e o cantinho 

pet . Às 19h haverá oficina 
de culinária com o chef Yuri 

Rocha, do Eat nicely.

EsPEcial DE Dia Dos NaMoRaDos! 
1 32

4 65

7 98

10 1211

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Zeni Vilela e Geraldo Evaristo Weder Mendes e Dieuler Angelo Thiago Moura e Carol Morais

Mariane Stival e Jordana Fonseca Elisa Leite e Carlos Gofferjé Frederico Augusto e Tiago Martins 

Cezar Gissi e Giselle Bittar Luciana Novais e Michele Silva Evelyn Carvalho e Thiago Vilela

Lourenzo Brito e Marcus Paiva Roberta Menezes e Fernando Borges Stephania Borges e Ires Junior
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Soja
Em seu relatório de acompanhamento de safra relativo a agosto, o Conselho 
Internacional de Grãos elevou a estimativa para a produção mundial de soja no 
ciclo 2018/19 para 366 milhões de toneladas, número 2% maior na comparação 
com a projeção de julho. o conselho manteve a previsão para o comércio global 
na safra 2018/19 em 154 milhões de toneladas.

encomendaS
já está valendo! Todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Cor-
reios estarão sujeitas à cobrança do despacho postal. nos últimos anos, o serviço era co-
brado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. não se trata de tributo ou 
frete, mas refere-se às atividades de suporte ao tratamento aduaneiro realizadas pelo 
operador postal, como o recebimento dos objetos e inspeção por raio X, formalização da 
importação no sistema da Receita Federal (quando for o caso), tratamento de eventuais 
inconformidades, recolhimento e repasse dos impostos à Receita Federal (quando hou-
ver tributação), disponibilização de informações ao importador para desembaraço da 
remessa via internet, entre outras. o valor cobrado pelos Correios é de R$15. 

energia Solar
o Santander anunciou uma nova oferta de crédito para a compra de equipamentos 
para geração elétrica solar, com o objetivo de impulsionar a expansão do mercado 
de energia renovável no Brasil. As taxas para o financiamento dos sistemas fotovol-
taicos, que utilizam a luz do sol para geração de energia elétrica, agora partem de 
0,99% ao mês, abaixo do juro praticado atualmente, a partir de 1,69% ao mês.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Bolsonaro anuncia redução no 
preço da gasolina nas refinarias

o presidente Jair Bol-
sonaro anunciou, 
nesta terça-feira (11), 

em sua conta no Twitter, a 
redução no preço do litro da 
gasolina nas refinarias. Se-
gundo o presidente, o pre-
ço médio do combustível 
vendido às distribuidoras 
caiu de R$ 1,81 para R$ 
1,75. De acordo com a Pe-
trobras, a redução no preço 
médio foi de 3%.

Pela tabela da Petro-
bras, o menor valor pra-
ticado pelas refinarias é 
na cidade de São Luís (R$ 
1,59). Em seguida, vêm 
as cidades de Itacoatiara, 
no Amazonas ( R$ 1,62); 
Ipojuca, em Pernambu-
co (R$ 1,65); e Guamaré, 

no Rio Grande do Norte, 
e Manaus (R$ 1,66).Os 
maiores preços estão em 
Brasília (R$ 1,89), Sena-
dor Canedo, em Goiás (R$ 
1,88) e Uberaba (R$ 1,87), 
e Uberlândia (R$ 1,85), 
ambas em Minas Gerais.

No estado de São Pau-
lo os maiores preços são 
os de Ribeirão Preto (R$ 
1,84), Barueri (R$ 1,83) e 
Paulínia (R$ 1,79). No Rio 
de Janeiro, maior estado 
produtor de petróleo do 
país, a gasolina é vendida 
pela Refinaria de Duque de 
Caxias a R$ 1,77 e na de 
Volta Redonda, a R$ 1,80.

Segundo a Petrobras, a 
política de preços para a 
gasolina e o diesel vendidos 

às distribuidoras tem como 
base o preço de paridade 
de importação, formado 
pelas cotações internacio-
nais desses produtos mais 
os custos que importadores 
teriam, como transporte e 
taxas portuárias.

“A paridade é neces-
sária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis 

é aberto à livre concor-
rência, dando às distribui-
doras a alternativa de im-
portar os produtos. Além 
disso, o preço considera 
uma margem que cobre os 
riscos [como volatilidade 
do câmbio e dos preços]”, 
informou a companhia em 
sua página na internet.

Ainda de acordo com 

a estatal, a gasolina e o 
diesel vendidos às distri-
buidoras são diferentes 
dos produtos no posto 
de combustíveis. “São os 
combustíveis tipo A, ou 
seja, gasolina antes da 
sua combinação com o 
etanol, e diesel, também 
sem adição de biodiesel. 
Os produtos vendidos nas 

bombas ao consumidor 
final são formados a par-
tir do tipo A misturados a 
biocombustíveis. Os preços 
que divulgamos aqui se re-
ferem aos produtos tipo A”, 
esclareceu a Petrobras.

A lista completa dos pre-
ços praticados nas refinarias 
pode ser conferida na pági-
na da empresa na internet.
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A Sonae Sierra Brasil, administradora do Passeio das Águas Shopping, e a Alians-
ce Shopping Centers anunciam a conclusão do acordo para potencial fusão de suas 
atividades. Da união, resultará a maior empresa do país em número de shopping 
centers sob gestão: Aliansce Sonae Shopping Centers S/A. A nova Companhia per-
manecerá listada no segmento do Novo Mercado da B3. A possível fusão dos negó-
cios garante à nova Companhia um portfólio complementar e diversificado geogra-
ficamente com 40 shoppings, sendo 29 próprios e outros 11 administrados..

os maiores preços estão em 
Brasília (R$ 1,89), Senador Canedo, 
em Goiás (R$ 1,88) e Uberaba 
(R$ 1,87), e Uberlândia (R$ 1,85), 
ambas em Minas Gerais
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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

u N o  WaY  1 .0  B R A n Co 

2 0 1 4  Co M P L E To  4  P o R -

TA S  Ú n I Co  D o n o  AC E I To 

T R o C A E  F I n A n C I o  W h AT-

S A P P : (6 2) 9 - 8 43 8 -7 6 4 9

sistema de coNsórcio 
-  ÔNix 2015    - Entrada + 
Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. 
WhatsApp : (062) 99128-6147

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 

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.

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO:
RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA CENTROAL-
COOL S/A INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 02.896.264/0001-09 FINDO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO CEN-
TRAL NO DIA 22/05/2019 PAG 7:
ONDE SE LÊ: BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE IMPOSTOS A 
COMPENSAR R$: 1.081.131,72;
LEIA-SE: BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE IMPOSTOS A COM-
PENSAR R$: 1.018.131,72;
AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO BALANÇO, NÃO RER-
RATIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, CONTINUAM INALTERADAS.
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Direitos Humanos

Fifa e ONU Mulheres vão promover 
ações para divulgar futebol feminino

a Federação Inter-
nacional de Fute-
bol (Fifa) e ONU 

Mulheres estão juntas 
na Copa do Mundo da 
França com objetivo de 
tornar o futebol mais 
acessível a mulheres e 
meninas. Durante a com-
petição, que começou no 
último dia 7, serão tam-
bém divulgados conte-
údos que promovam a 
igualdade de gênero.

O presidente da Fifa, 

Gianni Infantino, e a di-
retora executiva da ONU 
Mulheres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, assina-
ram um memorando de 
entendimento, no qual fi-
cou definido que as duas 
organizações trabalharão 
com autoridades públi-
cas, organizações inter-
nacionais, setor privado 
e organizações de mídia 
e esportes. A assinatura 
ocorreu durante a Con-
venção da Fifa sobre Fu-

tebol Feminino, em Paris.
As ações abrangerão 

principalmente três im-
portantes áreas: desen-
volvimento de políticas, 
promoção e apoio de 
projetos sobre mudança 
cultural e o empodera-

mento, além da comu-
nicação para aumentar 
o conhecimento sobre 
igualdade de gênero.

“As organizações pre-
tendem cumprir esses 
objetivos usando per-
sonalidades conhecidas, 

como os atletas que 
fazem parte do grupo 
Lendas da Fifa ou são 
embaixadoras da Boa 
Vontade da ONU”.

Gianni Infantino dis-
se, por meio de nota, 
que “este é um momento 

significativo para a Fifa, 
porque combina forças 
com a ONU Mulheres 
para realizar a igualdade 
de gênero para mulheres 
dentro e fora do campo.”

Segundo ele, Fifa e 
ONU Mulheres vão “au-
mentar o conhecimento 
sobre o futebol feminino 
e seu impacto em termos 
de saúde, empoderamen-
to e modelos positivos 
para mulheres e meninas 
em todo o mundo.”

A diretora-executiva 
da ONUPhumzile Mlam-
bo-Ngcuka disse que a 
agência está confiante 
que “essa parceria fará 
uma diferença real para 
a desigualdade de gêne-
ro, que existe atualmente 
em todos os esportes.” 
Para ela, o objetivo é aca-
bar com essa desigualda-
de “sabendo que os bene-
fícios são para todos.”

As ações abrangerão o desenvolvimento 
de políticas, promoção e apoio de 
projetos sobre mudança cultural e o 
empoderamento, além da comunicação 
para aumentar o conhecimento 
sobre igualdade de gênero
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