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REfoRma 

Confira principais mudanças no 
relatório da reforma da Previdência

com economia prevista 
de R$ 1,13 trilhão em 
10 anos, o relatório 

da reforma da Previdência, 
apresentado nesta quinta-
-feira(13) na comissão 
especial da Câmara dos 
Deputados, começará a 
ser debatido na próxima 
terça-feira (18). A data de 
votação na comissão ain-
da não está definida.

O relator da proposta 

de emenda à Constituição 
(PEC), deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) fez di-
versas mudanças em re-
lação à proposta original 
enviada pela equipe eco-
nômica no fim de fevereiro. 
As alterações reduziriam a 
economia para R$ 913,4 bi-
lhões até 2029. No entanto, 
o deputado decidiu propor a 
transferência de 40% de re-
cursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) para 
a Previdência Social, o que 
reforçaria as receitas em R$ 
217 bilhões, resultando 
na economia final de R$ 
1,13 trilhão, próximo da 
economia inicial de R$ 
1,23 trilhão estipulada 
pela área econômica.

A retirada de diversos 
pontos na comissão es-
pecial havia sido acertada 
quando o texto foi aprovado 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câma-
ra, como a antecipação do 
Benefício de Prestação Con-

tinuada (BPC) ou o aumento 
da idade mínima para tra-
balhadoras rurais.

Outros itens foram al-
terados após negociações 
com parlamentares, como 
a redução do tempo míni-
mo de contribuição para 
as mulheres, a retirada da 
capitalização (poupança 
individual de cada tra-
balhador) e a exclusão 
dos estados e dos mu-
nicípios da reforma, com 
a possibilidade de rein-
cluir os governos locais 
por meio de destaques.

Parecer do deputado Samuel moreira 
será votado por comissão especial
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idadE mínima paRa tRabalhadoR uRbano
Proposta do governo: a idade mínima de 62 anos para mulheres e de 
65 anos para homens após o período de transição, com tempo míni-
mo de contribuição de 20 anos para ambos os sexos. 
Relatório: idades mínimas mantidas, com tempo de contribuição de 
20 anos para homens e 15 anos para as mulheres.

REgRa dE tRansição
Proposta do governo: no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que 
abrange os trabalhadores do setor privado, a PEC prevê três regras de 
transição para o setor privado: sistema de pontos por tempo de contri-
buição e por idade, aposentadoria por tempo de contribuição para quem 
tem pelo menos 35 anos de contribuição (homens) e 30 anos (mulheres) 
e pedágio de 50% sobre o tempo faltante pelas regras atuais, desde que 
restem menos de dois anos para a aposentadoria.
Para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos servidores 
públicos, o texto estipula um sistema de pontuação que permitiria 
a aposentadoria a partir dos 61 anos para homens e 56 anos para 
mulheres. a partir de 2022, as idades mínimas subiriam para 62 anos 
(homens) e 57 anos (mulheres). Nesse caso, no entanto, os servido-
res receberiam um valor mais baixo. os trabalhadores públicos que 
entraram até 2003 precisariam trabalhar até 65 anos (homens) e 62 
anos (mulheres) para terem direito à integralidade (último salário da 
ativa) e paridade (mesmos reajustes salariais dos ativos).
Relatório: o texto acrescentou uma regra de transição que valerá 
tanto para o serviço público como para a iniciativa privada. os traba-
lhadores a mais de dois anos da aposentadoria terão um pedágio de 
100% sobre o tempo faltante para terem direito ao benefício. No caso 
dos servidores públicos que entraram antes de 2003, o pedágio dará 
direito à integralidade e à paridade.

aposEntadoRia RuRal
Proposta do governo: idade mínima de 60 anos para a aposentadoria 
de homens e mulheres, com 20 anos de tempo de contribuição para 
ambos os sexos.
Relatório: mantidas as regras atuais, com 55 anos para mulheres e 
60 anos para homens, incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. 
apenas o tempo mínimo de contribuição para homens sobe para 20 
anos, com a manutenção de 15 anos para mulheres.

pRofEssoREs
Proposta do governo: idade mínima de 60 anos de idade para a aposen-

tadoria de homens e mulheres, com 30 anos de tempo de contribuição.
Relatório: idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para ho-
mens, com definição de novos critérios por lei complementar. Regra 
vale para professores do ensino infantil, fundamental e médio.

capitalização
Proposta do governo: Constituição viria com autorização para lei 
complementar que instituirá o regime de capitalização.
Relatório: proposta retirada.

bEnEfício dE pREstação continuada (bpc)
Proposta do governo: idosos de baixa renda receberiam R$ 400 a partir 
dos 60 anos, alcançando um salário mínimo somente a partir dos 70.
Relatório: proposta retirada, com manutenção de um salário mínimo 
para idosos pobres a partir dos 65 anos.

abono salaRial
Proposta do governo: pagamento restrito aos trabalhadores formais 
que ganham um salário mínimo, contra dois salários mínimos pagos 
atualmente. Relatório: pagamento aos trabalhadores de baixa renda 
(até R$ 1.364,43 em valores atuais).

pEnsão poR moRtE
Proposta do governo: pensão por morte começaria em 60% do sa-
lário de contribuição, aumentando 10 pontos percentuais por depen-
dente até chegar a 100% para cinco ou mais dependentes. Retirada 
da pensão de 100% para dependentes com deficiências intelectuais 
ou mentais. Apenas dependentes com deficiências físicas receberiam 
o valor máximo.
Relatório: mantém nova fórmula de cálculo, mas garante pensão de 
pelo menos um salário mínimo para beneficiários sem outra fonte de 
renda. Pagamento de 100% para beneficiários com dependentes in-
válidos (deficiência física, intelectual ou mental) e para dependentes 
de policiais e agentes penitenciários da União mortos em serviço.

saláRio-família E auxílio-REclusão
Proposta do governo: pagamento restrito a beneficiários com renda 
de um salário mínimo. Relatório: pagamento a pessoas de baixa ren-
da (até R$ 1.364,43 em valores atuais).

REajustE dE bEnEfícios
Proposta do governo: eliminava trecho da Constituição que preserva-

va a reposição das perdas da inflação.
Relatório: manutenção do reajuste dos benefícios pela inflação.

Estados E municípios
Proposta do governo: PEC valeria automaticamente para servidores 
dos estados e dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos 
Legislativos locais. Relatório: retirada de estados e municípios da 
PEC, com a possibilidade de reinclusão dos governos locais por meio 
de emenda na comissão especial ou no Plenário da Câmara.

incoRpoRação dE adicionais
Proposta do governo: PEC não aborda assunto.
Relatório: extensão aos estados e municípios da proibição de incor-
porar adicionais por cargo de confiança ou em comissão ao salário dos 
servidores, vedação que existe em nível federal.

acúmulo dE bEnEfícios
Proposta do governo: limite para acúmulo de benefícios a 100% 
do benefício de maior valor, somado a um percentual da soma dos 
demais, começando em adicional de 80% para um salário mínimo e 
caindo para 0% acima de benefícios de mais de quatro salários mí-
nimos. médicos, professores, aposentadorias do RPPS ou das Forças 
Armadas ficam fora do limite por terem exceções estabelecidas em 
lei. Relatório: altera para 10% adicional para benefícios acima de qua-
tro salários mínimos, mantendo os demais pontos.

EncaRgos tRabalhistas
Proposta do governo: possibilidade de incidir desconto para a Pre-
vidência sobre vale alimentação, vale transporte e outros benefí-
cios trabalhistas. 
Relatório: proposta retirada.

aposEntadoRia dE juízEs
Proposta do governo: PEC não abordava assunto.
Relatório: retirada da Constituição da possibilidade de pena discipli-
nar de aposentadoria compulsória para juízes.

fundo dE ampaRo ao tRabalhadoR (fat)
Proposta do governo: PEC não abordava assunto.
Relatório: repasse de 40% das receitas do FaT para a Previdência 
Social, atualmente esses recursos vão para o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Confira as prinCipais mudanças no relaTório
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Supremo decide criminalizar a 
homofobia como forma de racismo

após seis sessões de 
julgamento, o Su-
premo Tribunal Fe-

deral (STF) decidiu nesta 
quinta-feira (13) criminali-
zar a homofobia como for-
ma de racismo. Ao finalizar 
o julgamento da questão, a 
Corte declarou a omissão 
do Congresso em aprovar 
a matéria e determinou 
que casos de agressões 
contra o público LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais e travestis) 
sejam enquadrados como 
o crime de racismo até 
que uma norma especí-
fica seja aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Por 8 votos a 3, os mi-
nistros entenderam que o 
Congresso não pode dei-
xar de tomar as medidas 
legislativas que foram 
determinadas pela Cons-
tituição para combater 
atos de discriminação. A 
maioria também afirmou 
que a Corte não está le-
gislando, mas apenas 
determinando o cumpri-
mento da Constituição. 

Pela tese definida no 
julgamento, a homofo-
bia também poderá ser 
utilizada como qualifi-
cadora de motivo torpe 
no caso de homicídios 
dolosos ocorridos contra 
homossexuais. 

Religiosos e fiéis não 
poderão ser punidos por 
racismo ao externarem 
suas convicções doutriná-
rias sobre orientação se-
xual desde que suas mani-

festações não configurem 
discurso discriminatório. 

Votos 
Na sessão desta quinta-

-feira, a ministra Cármen 
Lúcia seguiu a maioria 
formada no julgamento 
do dia 23 de maio  e en-
tendeu que a Constituição 
garante que ninguém será 
submetido a tratamento 
desumano. “Numa socie-
dade discriminatória como 
a que vivemos, a mulher é 
diferente, o negro é dife-
rente, o homossexual é 
diferente, o transexual é 
o diferente, diferente de 
quem traçou o modelo 
porque tinha poder para 
ser o espelho. Preconcei-
to tem a ver com poder e 
comando”, disse. 

Em seguida, o minis-
tro Ricardo Lewandowski 
votou pela omissão do 
Congresso, mas enten-
deu que a conduta de 
homofobia não pode ser 
enquadrada como racis-
mo pelo Judiciário, mas 
somente pelo Legislativo. 
O presidente do STF, Dias 
Toffoli, também seguiu o 
mesmo entendimento. 

“A extensão do tipo 
penal para abarcar situa-
ções não especificamente 
tipificadas pela norma 
penal incriminadora pa-
rece-me atentar contra o 
princípio da reserva legal, 
que constitui uma fun-
damental garantia dos 
cidadãos, que promove a 
segurança jurídica de to-

dos”, disse Lewandowski. 
Gilmar Mendes também 

seguiu a maioria e disse 
que a Constituição obriga 
a criminalização de condu-
tas discriminatórias. 

“Estamos a falar do 
reconhecimento do direi-
to de minorias, direitos 
fundamentais básicos. Os 
mandamentos constitu-
cionais de criminalização 
do racismo e todas as 
formas de criminalização 
não se restringem a de-
mandar uma formaliza-
ção de políticas públicas 
voltadas a essa finalida-
de”, disse Mendes. 

Marco Aurélio divergiu 
da maioria a favor da cri-
minalização e disse que o 
STF está invadindo a com-
petência do Congresso Na-
cional ao tipificar crimes. 

Os ministros Celso de 
Mello e Edson Fachin, re-
latores das ações julga-
das, além dos ministros 
Alexandre de Moraes, Luís 
Roberto Barroso, Rosa We-
ber, Luiz Fux votaram nas 
sessões anteriores a favor 
da criminalização. 

Julgamento 
O caso foi discutido na 

Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão 
(ADO) nº 26 e no Manda-
do de Injunção nº 4.733, 
ações protocoladas pelo 
PPS e pela Associação Bra-
sileiras de Gays, Lésbicas e 
Transgêneros (ABGLT). 

As entidades defende-
ram que a minoria LGBT 
deve ser incluída no con-
ceito de “raça social”, e os 
agressores punidos na for-

ma do crime de racismo, 
cuja conduta é inafiançá-
vel e imprescritível. A pena 
varia entre um e cinco 
anos de reclusão, de acor-
do com a conduta.

Em fevereiro, no início 
do julgamento, o advoga-
do-geral da União (AGU), 
André Mendonça, repro-
vou qualquer tipo de con-
duta ilícita em relação à 
liberdade de orientação 
sexual, mas entendeu 
que o Judiciário não tem 
poderes legais para legis-
lar sobre matéria penal, 
somente o Congresso.

A mesma posição foi 
defendida pelo represen-
tante da Associação Nacio-
nal de Juristas Evangélicos 
(Anajure), o advogado da 
entidade defendeu que 
o Congresso tenha a pa-

lavra final sobre o caso. 
Segundo a entidade, a co-
munidade LGBT deve ter 
seus direitos protegidos, 
mas é preciso assegurar 
que religiosos não sejam 
punidos por pregaram os 
textos bíblicos.

Pelo atual ordenamen-
to jurídico, a tipificação 
de crimes cabe ao Poder 
Legislativo, responsável 
pela criação das leis. O 
crime de homofobia não 
está tipificado na legisla-
ção penal brasileira.

No mês passado, a Co-
missão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal aprovou a mesma 
matéria, tipificando condu-
tas preconceituosas contra 
pessoas LGBT. A medida 
ainda precisa ser aprovada 
pelo plenário da Casa.

o julgamento terminou com 8 voto a 3
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senador canedo 

Proerd forma mais de 480 alunos, 
no primeiro semestre de 2019

nesta quinta-feira, 
13 de junho, a Polí-
cia Militar do Esta-

do de Goiás em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Segurança Pública 
e Mobilidade Urbana e a 
Secretaria Municipal de 
Educação realizou mais 
uma formatura do Proerd 
em Senador Canedo. Fo-
ram 9 escolas municipais 
e 482 formados no pri-
meiro semestre de 2019. 
O evento premiou duas 
alunas no concurso de me-
lhor redação, e entregou 
medalhas aos estudantes 
destaques durante o curso. 
No evento estiveram pre-
sentes o prefeito Divino 
Lemes, comandante do 
27º Batalhão da Polícia 
Militar, Tenente Coronel 
Luiz Alberto, o secretário 
municipal de Seguran-
ça Pública, Paranaguá, a 
secretária municipal de 

Educação, Professora Ma-
ria Emília e o Deputado 
Estadual Júlio Pina. 

A responsável pelo 
projeto no município, 
Sargento Cristina ressalta 
a importância do Proerd 
no município. “Estamos 
preocupados com a so-
ciedade, e nossa espe-
rança é nas crianças. Nós 
nos esforçamos para que 
eles sejam ótimos cida-
dãos, e principalmente 
fiquem longe das drogas”, 
afirma. O evento contou 
também com a presença 
da Banda da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiâ-
nia e a Banda Marcial da 
Escola Municipal Abdon 
Ferreira de Carvalho. Para 
a secretária municipal 
de Educação, professora  
Maria Emília, esta inicia-
tiva é muito importante 
as crianças de Senador 
Canedo. “O projeto valo-

riza a vida e impede que 
as crianças se envolvam 
com as drogas. Os me-
nores que participam do 
Proerd nos dão a certeza 
que a vida será transfor-
mada e que muitas serão 
afastadas do mundo das 

drogas”, ressalta. 

O Projeto 
O Proerd é desenvol-

vido nas escolas públicas 
e particulares, no 5º e 7º 
ano do ensino fundamen-
tal, na educação infantil 

e adultos em um curso 
com duração de 4 meses. 
As aulas são ministradas 
por policiais militares, 
que desenvolvem o lúdi-
co através de metodolo-
gia voltada para crianças e 
adolescentes. O objetivo é 

transmitir uma mensagem 
de valorização à vida, e a 
importância de manter-se 
longe das drogas e da vio-
lência. No Proerd são re-
forçados a importância da 
amizade e supervisão dos 
pais com os filhos.

o evento premiou duas alunas 
no concurso de melhor redação, e 
entregou medalhas aos estudantes 
destaques durante o curso
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Campanha Aquecendo Vidas entrega 40 mil cobertores
O governador Ronaldo 
Caiado e a presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, realizaram a entre-
ga simbólica de 40 mil co-
bertores a representantes 
dos 246 municípios goia-
nos, da Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciá-
ria (Dgap) e das unidades 
do Sistema Socioeducativo 
da Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Seds). A solenidade foi 
nesta quinta-feira, dia 13.

“Se há um cidadão que 
passa frio, não me inte-
ressa a sigla partidária: 
ele contará com a mão do 
governo para dar-lhe um 
cobertor para se agasalhar 
na hora mais difícil”, garan-
tiu Caiado. “O cidadão quer 
emprego, dignidade, saú-
de, educação e programas 
sociais. Ele não quer obras 
faraônicas e muito menos 
obras inacabadas, nem 

obras de outdoor.”
A iniciativa integra a 

Campanha Aquecendo 
Vidas e vai beneficiar 
prioritariamente as famí-
lias inscritas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral e pessoas em situação 
de rua. Todos os municí-
pios vão ser contempla-
dos, mas vão receber uma 
quantidade maior aque-
les que registram as me-
nores temperaturas, os 
que têm grande número 
de pessoas necessitadas, 
como é o caso dos dez 
municípios com o maior 
Índice Multidimensional 
de Carências das Famílias 
de Goiás (IMCF) e os que 
fazem parte da Região 
Integrada de Desenvolvi-
mento do Entorno do Dis-
trito Federal (Ride).

Sob a coordenação da 
primeira-dama, o Gabi-
nete de Políticas Sociais 
envolve todas as áreas do 

governo em ações estra-
tégicas e integradas para 
melhorar a vida das pes-
soas nessas regiões.

O governador destacou 
que o trabalhado de Graci-
nha e da diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caia-
do, tem correspondido às 
expectativas do povo, que 
quer anseia por melhor 
qualidade de vida. Ele 
ressaltou que os avan-
ços só são possíveis com 
transparência, seriedade 

e responsabilidade com 
os gastos, que são a base 
do Governo de Goiás.

“Nosso governo é pé 
no chão, com foco total 
no cidadão. O dinheiro 
público será sagrado e 
respeitado. Esse é o com-
promisso que a sociedade 
quer de nós”, assegurou 
Caiado, apontando como 
exemplo a redução dos 
custos com diárias, divul-
gada, hoje. “Em seis me-
ses, nós economizamos 

R$ 7 milhões. O Estado 
gastava R$ 10,8 milhões, 
agora gastou R$ 2,8 mi-
lhões”, detalhou.

Para o pastor Gildeon 
Nunes da Silva, da Co-
munidade Terapêutica 
Lapidando Tesouros, os 
cobertores chegam em 
um momento oportuno 
para os internos. “Pega-
mos esses homens de rua 
com imunidade baixa. A 
nossa entidade é locali-
zada bem perto de um rio 
e no meio de uma mata, 
faz muito frio. Então, che-
gou na hora certa”, reitera 
o presidente da institui-
ção, que fica no setor 
Rosa dos Ventos, em 
Aparecida de Goiânia.

Em discurso, o prefeito 
Jaime Ricardo Ferreira, de 
Ouro Verde, agradeceu a 
doação em nome de to-
dos os demais municípios 
representados e que se-
rão contemplados. “Esse 
trabalho é muito impor-

tante. Saúdo o governa-
dor, que tem trabalhado 
incansavelmente, mas es-
pecialmente a primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
que tem demonstrado 
ser uma mulher muito 
combativa na área social, 
propondo ações que real-
mente mudam a vida das 
pessoas”, elogiou.

Agasalhos
A partir da próxima se-

mana, a OVG começará a 
entregar às instituições 
sociais cadastradas os 
agasalhos e cobertores 
que foram arrecadados 
com as campanhas ‘Aque-
cendo Vidas’, realizada 
pela OVG, e ‘Aquecendo 
Corações’, desenvol-
vida pela Associação 
Comercial e Industrial 
do Estado de Goiás 
(Acieg), e, também, de 
doação feita pelo Gru-
po de Mulheres em 
Ação Por Goiás (GMAG).
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  Daniela mercury e malu Verçosa 
celebram o amor e a causa LGBTQ+ no 
clipe de “Duas Leoas” que foi liberado nas 
redes sociais.

  ariana Grande doou todo o faturamento 
de seu show do dia 08, em atlanta, para a 
oNG Planned Parenthood, de acordo com o 

TmZ. a organização é conhecida por 
fornecer cuidas de saúde reprodutiva, assim 
como abortos e tratamentos de DSTs.

  Segundo o THR, as Spice Girls vão 
ganhar um filme versão desenho! Todas as 
cinco, melanie Brown, Emma Bunton, 
melanie Chisholm, Geri Halliwell e Victoria 

Beckham, estão de acordo e envolvidas 
com o projeto.

  Taylor enviou para Katy um prato de 
cookies e nele estava escrito “Finalmente 
em paz”. Katy publicou uma foto desse 
presente fofo e escreveu na legenda: “me 
sinto bem”.

saBoREs À MosTRa
Neste sábado, dia 15, a Novo 
mundo realizará a aula Show 

“Sabores à mostra” em parceria 
com a Tramontina, em sua loja 

do Shopping Flamboyant. a Chef 
Tattyane Gonçalves comandará as 

demonstrações de uso de panelas da 
linha inox da marca e preparará pratos 

que poderão ser degustados pelo 
público presente. 

ENcoNTRo
Blogueiros mirins goianos vão se 

reunir no próximo domingo (16) para 
um piquenique. o encontro com tema 
safari será no Parque Flamboyant, em 
Goiânia, a partir das 15 horas. ao todo 

são esperadas cerca de 120 pessoas, 
entre elas, diversos influenciadores 

digitais kids e teens de Goiás. a Tarde 
Divertida será repleta de atividades e 

recheada de comidas deliciosas, como 
os salgadinhos Sanditos, da indústria 

goiana GSa. o evento é uma promoção 
do Goiás Fashion Kids (GFK).

TENDÊNcias
No dia 17 de junho, o instituto Léo 

Romano em parceria com a CaSaCoR 
Goiás promove um talk com os 

arquitetos Juliana Pippi, um dos nomes 
que mais se destacam na arquitetura 

e design do interior do Brasil;  o 
jovem arquiteto baiano Nildo José, 

referência nacional das artes visuais 
contemporâneas e Paloma Yamagata, 

que converteu seu nome em um dos 
principais cartazes da arquitetura de sua 

geração, inspirada pela forte tradição.

cURso DE REciclaGEM
Para os motoristas e motociclistas 

goianos que tiveram a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) suspensa ou 

cassada, ficou mais prático e ágil 
recuperar o direito de dirigir. É que o 
Departamento de Trânsito de Goiás 

(Detran-Go) autorizou o iBaCBRaSiL-
Cursos de Trânsito a realizar a 

reciclagem online para condutores. Pela 
legislação, a reciclagem é obrigatória. 

o curso é prático, rápido e os alunos 
podem concluí-lo num prazo que varia 
de três a 45 dias. Para fazê-lo, basta ir 

até a sede do Detran/Go, a uma Ciretran 
ou unidade de atendimento Vapt Vupt 

e entregar a CNH suspensa ou cassada. 
Em seguida, fazer a matrícula no site 

www.cursosdetransito.com.br

3x4
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Lazer democrático - os irmãos Daniela, Renato e Erica Rodrigues da Cunha 
inauguram neste domingo, 16, no setor Bueno, o Espaço alive. 

Romântico - o músico morgado comandou o som romântico 
na noite dos namorados no assoluto italianissimo e empresário 
Elpidio Fiorda recepcionou pessoalmente os convidados. 

2 3

4

CasaCor - o arquiteto Giovanni Borges, recebe convidados 
em seu ambiente na CasaCor para celebrar mais essa 
participação na mostra. 
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Gravação - aline Lobo, gerente de relacionamento e 
merchandising do mega moda, com Silvye e Thâmara 
Zaia, Gerente de marketing do mega moda, em tarde de 
gravação no shopping.
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ArrAiA

Vem aí 17º Grande Arraial de Goiânia

Para quem gosta de 
festa junina, comida 
típica e as tradicio-

nais quadrilhas, vem aí o 
17º Grande Arraial de Goi-
ânia. O evento, promovido 
pela prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), acontece 
nos dias 21, 22 e 23 de 
junho, no estacionamento 
externo do Parque Muti-
rama, no setor Central. O 
espaço será aberto ao pú-
blico às 18h, com entrada 
gratuita. Expectativa de 
público é superior a 10 mil.

O arraial, tradição na 
capital desde 2002, mar-
ca a segunda etapa do 
Concurso Goiano de Qua-
drilhas Juninas, realizado 
pela Federação de Quadri-
lhas Juninas do Estado de 
Goiás (Fequaju-GO). Neste 
ano participam do evento, 
em Goiânia, 17 grupos. O 
vencedor das três etapas 
regionais representará o 

Estado de Goiás no con-
curso nacional realizado 
em Brasília (DF), nos dias 
27 e 28 de julho.

“O objetivo é fomentar, 
difundir e valorizar o seg-
mento cultural das qua-
drilhas apresentadas por 
grupos regionais”, diz o se-
cretário de Cultura, Kleber 
Adorno. “Com o passar dos 
anos, o arraial se tornou 
referencial de festa junina 
na nossa cidade, fazendo 
com que a população se 
volte para os momentos 
de convívio familiar, o que 
resgata e incentiva a conti-
nuidade das tradições po-
pulares culturais”, destaca.    

Durante os três dias, o 
evento dá ênfase aos es-
petáculos dos quadrilhei-
ros como atração principal. 
Além de danças, a área de 
alimentação também cha-
ma atenção de quem mar-
ca presença. A venda de 
comidas típicas é de res-

ponsabilidade dos grupos 
juninos que participam do 
arraial.

De acordo com a dire-
tora de eventos da Secult, 
Marci Dornelas, o arraial é 
uma poderosa ferramenta 
de divulgação, exposição 
e reconhecimento do pro-
duto cultural quadrilha 
junina. “Os grupos são de 
comunidades periféricas 
de Goiânia e região me-
tropolitana e têm papel 

transformador, pois os 
participantes dispõem não 
somente de experiências 
com a dança, mas também 
apresentam comporta-
mentos originados de suas 
identidades”, afirma. “Além 
disso, agregam pessoas e 
equipes como fator inte-
grante da sociedade, ga-
rantindo valores próprios 
de identificação com a 
cultura popular brasileira”, 
conclui.

Evento acontece nos dias 21, 22 e 
23 de junho, no estacionamento do 
Parque mutirama

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Go

iâ
ni

a

Dia 21/06 – Sexta Feira
20h - Balancê Cerrado
20h40 - Explosão do Cerrado
21h20 - Thradição
22h -  arraiá da Capitá
22h40 - Filhos de Sertão
23h20 - arrasta Pé

Dia 22/06 – Sábado
20h - Fogo de Palha
20h40 - Grupo Viva

21h20 - Flor do Cerrado
22h - Paixão Goiana
22h40 - Quadrilha aconchego
23h20 - Caipirada Capim Canela

Dia 23/06 – Domingo
20h - Tradição e Ritmos
20h40 - Raízes de Goiás
21h20 - mandacaru
22h - Junina Renascer
22h40 - arriba Saia

ConFirA A ProgrAmAção
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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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Copa do mundo

Vitória da China e recorde de 
Marta são os destaques da rodada

o Brasil perdeu de 3 
a 2 para a Austrália 
em jogo válido pela 

segunda rodada do gru-
po C da Copa do Mundo 
de Futebol Feminino, que 
acontece na França. Com 
uma boa atuação da ata-
cante Marta, que marcou 
um gol e se tornou uma 
das maiores artilheiras 
da história das Copas do 
Mundo, a seleção brasilei-
ra chegou a abrir uma van-
tagem de 2 a 0 ainda no 
primeiro tempo, mas viu as 
adversárias virarem o pla-
car no decorrer da partida.

Nesta quarta-feira(13), 
também tivemos a vitória 
de 1 a 0 da China sobre a 
África do Sul. O jogo, reali-
zado em Paris, foi morno e 
de baixo nível técnico.

Brasil x Austrália
Veja os gols do jogo: 

Jogando no estádio de la 
Mosson, em Montpellier, a 
seleção brasileira tinha 
muitas esperanças de 
alcançar um bom resul-
tado, em especial pelo 
retorno de Marta, que se 
recuperou de uma lesão 
na coxa esquerda.

Mas com a bola rolan-
do o que se viu foi um 
Brasil com dificuldades 
para fugir da forte marca-
ção da Austrália. O tempo 
passou, a equipe brasilei-
ra equilibrou as ações e 
conseguiu encontrar os 
caminhos para levar peri-
go ao gol adversário.

Com a melhora no 
jogo, o gol brasileiro não 
demorou a sair, quando 
aos 25 minutos a árbitra 
marcou pênalti a favor do 
Brasil. Tamires cruza para 
Letícia Santos, que é pu-
xada por Knight dentro 
da área. Marta cobra e 
faz seu 16º gol na histó-
ria das Copas do Mundo, 
passando a dividir com o 
alemão Klose a artilha-
ria da história das Copas 
do Mundo. Com este gol 
Marta também se tornou 
a primeira jogadora a fa-
zer gols em cinco edições 
diferentes de mundiais.

A seleção brasileira 
continuou melhor no jogo 

e aos 37 minutos marcou 
o seu segundo gol em 
bela trama de seu ataque. 
Após dar uma caneta em 
Gielnik, Tamires toca para 
Debinha, que cruza na 
medida para Cristiane fa-
zer de cabeça.

Com a desvantagem no 
marcador a Austrália vol-
tou a pressionar muito o 
Brasil. E a pressão fez efei-
to. Aos 46 minutos a bola é 
levantada na área brasilei-
ra, Logarzo escora para Fo-
ord, que toca para o fundo 
das redes para descontar. 
Brasil 2 x Austrália 1.

Na volta do intervalo 
o técnico Vadão faz duas 
mudanças controversas. 
Ele opta por substituir 
as experientes Formiga 
e Marta pelas jovens Lu-
ana e Ludmila.

Mesmo com as mudan-
ças o Brasil começou bem 
a etapa final, mas aos 12 
minutos acaba sendo pu-
nido com o empate da 
Austrália. A lateral Logarzo 
cruza para a área brasi-
leira, a bola não toca em 
ninguém e acaba entrando 
direto no gol de Bárbara.

Aos 23 minutos, a 
equipe da Oceania conse-
gue virar o marcador em 
outro apagão da defesa 

brasileira. A meia Van Eg-
mond levanta a bola na 
área brasileira e Mônica 
cabeceia contra o próprio 
gol, em disputa com Kerr. 
Inicialmente a árbitra não 
valida o gol, por conside-
rar que a atacante aus-
traliana estava impedida. 
Mas o VAR (árbitro de ví-
deo) entra em ação e con-
firma que o lance foi nor-
mal. Virada da Austrália 
em novo lance confuso 
das defensoras do Brasil.

Com a desvantagem no 
marcador, o Brasil fica per-
dido em campo, sem con-
seguir criar chances claras 
para empatar a partida. 
Além disso, já nos acrésci-
mos do jogo acontece um 
lance que dá a esta der-
rota um sabor ainda mais 
amargo, a atacante An-
dressa Alves é derrubada 
dentro da área australiana, 
mas a árbitra não marca 
nada, e não faz uso do VAR 
para tirar a dúvida.

Mesmo com a derrota 
o Brasil permanece na 
liderança temporária do 
seu grupo com 3 pontos, 
mas pode ser ultrapassa-
do pela Itália, que ama-
nhã enfrenta a Jamaica 
no complemento da 2ª 
rodada do grupo C.

África do Sul x China
O Estádio Parc de 

Princes, em Paris, foi o 
palco do segundo jogo 
do dia, entre África do 
Sul e China. A partida, 
válida pelo grupo B, teve 
um baixo nível técnico 
e não ofereceu muitas 
emoções aos torcedores.

No primeiro tempo, o 
lance de maior emoção 
aconteceu apenas aos 
40 minutos, quando a 
camisa 10 - Li Ying apro-
veitou bola levantada 

por Zhang para finalizar 
de primeira e colocar a 
China em vantagem.

No segundo tempo o 
panorama foi muito pare-
cido. As duas equipes con-
tinuaram concentrando as 
ações no meio de campo e 
tendo dificuldades de criar 
chances claras de gol.

A melhor oportunida-
de de marcar na etapa 
final foi da China. Aos 40 
minutos Han aproveitou 
cobrança de escanteio 
para finalizar com peri-

go de cabeça. Mas a go-
leira Swart fez boa defe-
sa para evitar o gol.

No final o jogo foi bom 
apenas para as jogadoras 
chinesas, que somaram 3 
importantes pontos que 
permitem que continuem 
sonhando com uma clas-
sificação para a próxima 
fase do Mundial.

Na terceira e última ro-
dada, a China enfrenta a 
Espanha, enquanto a Áfri-
ca do Sul terá pela frente a 
poderosa Alemanha.

Seleção brasileira 
perdeu de 3 a 2 
para a austrália
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