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n até os colegas consideraram desres-
peitoso e grosseiro o tom do deputado 
Henrique arantes ao se dirigir à secre-
tária Cristiane Schmidt, na reunião há 
poucos dias na presidência da assem-
bleia para tratar do duodécimo.  

n A economia goiana vai mal. No 
mês de abril, o PIB estadual registrou 
recuo de 5,9%, índice superior à mé-
dia – negativa – dos 2 últimos anos. 
Até dezembro, do jeito que as coisas 
vão, a queda pode chegar a 7%.

n o governador Ronaldo Caiado está 
protelando, mas não escapa de ser 
obrigado a repassar o duodécimo in-
tegral para a assembleia já no próximo 
mês de julho. Se não o fizer, responde-
rá a processo na Justiça.

n Depois de defender Sérgio Moro 
em entrevistas à imprensa nacional, 
o deputado federal José Nelto foi 
chamado na quinta-feira para um 
encontro com o ministro, quando 
ouviu palavras comovidas de grati-
dão.

n o deputado estadual Talles Barreto 
revelou que vai “deixar rolar” o notici-
ário sobre uma possível candidatura 
a prefeito de Goiânia, pelo PSDB, em 
2020, para avaliar a repercussão do seu 
nome. Se pegar...

n Na estrada entre Goiânia e Posse, 
onde tem fazenda, o ex-governador 
Zé Eliton parou em um posto de ga-
solina, entrou na lanchonete, comeu 
alguma coisa, bebeu um café e saiu 
sem ser cumprimentado por nin-
guém. 

n Segundo o deputado federal Glaus-
tin Fokus, o governador Ronaldo 
Caiado não abre mão de eleger os pró-
ximos prefeitos de Goiânia, anápolis e 
aparecida. Nesta última, o candidato 
de Caiado seria ele mesmo, Glaustin. 

n As despesas da Assembleia com os 
servidores comissionados cresceram 
mais de 15% desde que Lissauer Viei-
ra assumiu a presidência. E quem es-
palha a notícia é nada mais nada me-
nos que o Palácio das Esmeraldas.

n a secretária da Educação Fátima 
Gavioli irritou o governador Ronaldo 
Caiado ao participar de reunião de 
professores, na sede do Sintego, pre-
paratória para a greve do dia 14 contra 
a reforma da previdência. 

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

Os dissidentes caiadistas do MDB, liderados pelo prefeito de Catalão Adib Elias, já to-
maram a decisão de deixar o partido – a tempo, especialmente, de garantir seus even-
tuais projetos eleitorais para 2020 (a exigência de um ano de filiação partidária tem 
que ser cumprida a partir do início de outubro). Eles cogitaram inicialmente buscar 
abrigo no Partido Novo, mas esbarraram na reação negativa dos dirigentes da legenda 
em Goiás, que se consideram comprometidos com a “nova política”, acreditam que é 
possível crescer no Estado e, daí, acham que seriam prejudicados caso estabelecessem 
laços com a “velha política” (que é como veem o grupo de Adib). Os dissidentes ana-
lisma agora as opções disponíveis, entre elas a incorporação ao DEM do governador 
Ronaldo Caiado. Mas, por enquanto, não há nenhuma definição.
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tElEFoNEMaS DE JaYME RiNcÓN iNcoMoDaM oS tUcaNoS
o ex-presidente da agetop Jayme Rincón não desistiu da função de articulador político do PSDB e, segundo alega, de representante do governador 
Marconi Perilo para tratar de assuntos que têm a ver com os tucanos do Estado. Rincón, depois de participar ativamente da conspiração que elegeu 
Lissauer Vieira para a presidência da Assembleia – ideia original de Marconi -, passa os dias pendurado ao telefone, alcançando deputados, prefeitos 
e as lideranças que ainda restam ao partido. o problema é que se trata de uma interferência que incomoda os envolvidos, em especial pelo estilo 
agressivo e tom impositivo que marca as conversas de Jayme Rincón – causando constrangimentos, uma vez que ele tornou-se uma personagem 
tóxica da política estadual, depois de duas prisões e vários processos por improbidade, corrupção e recebimento de propinas. Seu último “trabalho” 
foi a operação para fazer com que os pretendentes à presidência estadual do PSDB – como o ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba e o atual prefeito de 
Goianira Carlão da Fox – desistissem em favor da candidatura do prefeito de Trindade Jânio Darrot, que acabou eleito por unanimidade.

FRaNciSco JR. poDE tER o apoio DE MaRcoNi EM GoiÂNia
o ex-governador marconi Perillo não esconde a simpatia pelo nome do deputado federal Francisco Jr., do PSD, para a prefeitura de Goiânia, que ele en-
xerga como um quadro de renovação da política estadual. Essa postura é reflexo dos constantes encontros entre Marconi e o presidente estadual do PSD, 
Vilmar Rocha, em São Paulo, decorrentes de um estreitamento muito forte das relações entre os dois. Paralelamente, um fato é preciso admitir: não há 
qualquer interessado na sucessão de Iris Rezende, nem o próprio, se movimentando politicamente com tanta intensidade quanto Francisco Jr, que parece 
só pensar na sua candidatura. Dia e noite. 

NiNGUÉM cUMpRE aS coNtRapaRtiDaS DoS iNcENtiVoS FiScaiS
a CPi dos incentivos Fiscais vai avaliar o cumprimento das contrapartidas que deveriam ser oferecidas por 25 grandes empresas beneficiadas, ba-
sicamente no quesito geração de empregos e realização de investimentos prometidos. Na verdade, são 600 indústrias funcionando em Goiás que 
recebem privilégios tributários, mediante contratos assinados com o governo do Estado em que assumem compromissos – mas que jamais foram 
fiscalizadas quanto as suas responsabilidades. As 25 que serão investigadas pela CPI representam uma pequena amostra, porém importante para 
desvendar o que está por trás da política de distribuição de isenções de iCmS que correu solta nas últimas décadas. Dá para cravar uma aposta: nin-
guém está em dia com as suas obrigações. Quando a economista Ana Carla Abrão Costa passou pela Secretaria da Fazenda, ela colocou a lupa em 60 
empresas com incentivos e descobriu que todas estavam inadimplentes em matéria de reciprocidade. Na época, o caso foi abafado. 

lÚcia VÂNia taMBÉM coNDENa DESVio DE REcURSoS Do Fco
a ex-senadora Lúcia Vânia cansou-se de aguardar em vão um convite para integrar a equipe do governador Ronaldo Caiado e saiu a campo para criticar a 
proposta de subtração de recursos do Fundo Constitucional do Centro-oeste, o FCo, para aplicação em obras do governo do Estado. Ela, que entende do as-
sunto, garantiu que uma medida Provisória não tem teria alcance jurídico sobre a destinação do dinheiro do fundo: “Para mexer no FCo é preciso passar uma 
PEC (emenda constitucional) no Congresso e, além disso, seria tirar recursos fundamentais para vários setores da economia e do setor produtivo de Goiás”. 

DÓRia iNSiStE: iNVEStiGaDoS DEVEM SaiR Do pSDB, iNclUSiVE MaRcoNi
O maior amigo do ex-governador Marconi Perillo na política nacional, o governador de São Paulo João Dória, continua insistindo na tese de que os suspeitos 
de práticas de crimes devem tomar a iniciativa de se afastar do PSDB e permitir que o partido se reapresente com uma nova cara para o eleitorado brasileiro. 
“Todos aqueles sob investigação, confiando na sua inocência, e certos da sua inocência, deveriam pedir licença do PSDB”, reiterou Dória, em uma entrevista 
há poucos dias. o governador paulista estava se referindo a alguém que é muito mais próximo a ele que o tucano-mor de Goiás, no caso Geraldo alckmin, que 
responde a uma única investigação de improbidade. Porém, se serve para Alckmin, serve muito mais para Marconi, que padece sob quase duas dezenas de 
processos, alguns na área criminal chegando até mesmo a delinear no horizonte a possibilidade de prisão. Tanto que ele acrescentou: “E volta melhor, 
depois da licença, com grandeza, com firmeza, com posições altivas, como cabe a um grande líder, que é o caso do governador Geraldo Alckmin. E isso 
se aplica também a outros”. Entre esses “outros” aí, um dos mais destacados é, sem sombra de dúvida… marconi. 

iRiS DiZ QUE NÃo É caNDiDato, QUERENDo DiZER QUE É
As últimas declarações de Iris Rezende sobre a sua possível candidatura à reeleição Iris dão a aparente impressão de que 
ele não está cultivando a ideia. “Tenho 85 anos e tudo na vida tem limite”, disse, aqui sugerindo que não vai disputar a 
prefeitura em 2020. Só que, em seguida, ele achou um jeito de deixar a porta aberta: “mas, graças a Deus, tenho saúde e 
disposição de quem está com 30 anos”, deixando no ar que, sim, pode entrar na parada, por que não? Esse é iris. 

aDiB E oS DiSSiDENtES caiaDiStaS Do MDB tÊM pRaZo
atÉ iNício DE oUtUBRo paRa EScolHER NoVo paRtiDo
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Bolsonaro anuncia que Brasil foi 
aceito como aliado extra-Otan

o presidente Jair Bolso-
naro disse no sábado 
(15) em Santa Maria, 

no Rio Grande do Sul, que o 
Brasil foi aceito pelos Esta-
dos Unidos (EUA) como um 
aliado extra-Otan, a Organi-
zação do Tratado do Atân-
tico Norte. De acordo com 
Bolsonaro, com a “aliança” 
o país terá mais assistência 
no campo militar e também 
no mercado de defesa.

“Com muito orgulho, 
anuncio que há pouco co-
lhemos um dos frutos da 
nossa viagem aos Estados 
Unidos, ao sermos aceitos 
pelo presidente Donald 
Trump como aliado extra-
-Otan”, disse Bolsonaro ao 
discursar em um evento 
militar na cidade gaúcha. 
“Possibilidade que permite 
nos equiparmos melhor e 
interagir mais com o merca-
do de defesa”, acrescentou

O presidente participou 
da Festa Nacional da Arti-
lharia (Fenart), no 3º Grupo 
de Artilharia de Campanha 

Autopropulsado, que marca 
o aniversário do marechal 
Emílio Luiz Mallet.

Em seu discurso, ele 
voltou a defender o arma-
mento da população. “Nos-
sa vida tem valor, mas tem 
algo muito mais valoroso 
do que a nossa vida, que 
é a nossa liberdade. Além 
das Forças Armadas, defen-
do o armamento individual 
para o nosso povo, para que 
tentações não passem na 
cabeça de governantes para 
assumir o poder de forma 
absoluta. Temos exemplo na 
América Latina. Não quere-
mos repeti-lo. Confiando no 
povo, confiando nas Forças 
Armadas, esse mal cada vez 
mais se afasta de nós”, disse.

Bolsonaro afirmou ainda 
que é preciso mais que o 
Parlamento para implemen-
tar as medidas políticas. “Pre-
cisamos, mais que um Par-
lamento, do povo ao nosso 
lado para que possamos im-
por uma política que reflita 
paz e alegria para todos nós”.

Para ele, com a aliança o país terá 
mais assistência no campo militar
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Caiado anuncia instalação de 17 policlínicas no Estado
O Governo do Estado vai 
instalar 17 policlínicas em 
cidades do interior para 
descentralizar o atendi-
mento médico e melhorar 
a qualidade dos serviços de 
saúde prestados ao cidadão. 
Foi o que anunciou o gover-
nador Ronaldo Caiado nesta 
sexta-feira, dia 14, durante 
entrevista concedida no 
programa O Mundo em sua 
Casa da Rádio Brasil Central 
AM e RBC FM.

O programa é apre-
sentado por Gil Bonfim e 
Alcione Alves. Esta edição 
contou com a participa-
ção, como convidado, do 
psicólogo e mestre em An-
tropologia, Jorge Monteiro 
de Lima. O psicólogo for-
mulou duas perguntas ao 
governador: sobre as pers-
pectivas para a área de 
saúde do Estado e o que 
fazer para combater a alta 
incidência de suicídios.

Sobre a política pública 
na área de saúde, o governa-
dor falou a respeito do proje-

to da implantação das poli-
clínicas, estruturas que terão 
12 especialidades médicas, e 
que vão atender os pacien-
tes nos casos mais simples e, 
encaminhá-los, naqueles ca-
sos de maior complexidade. 
Ronaldo Caiado anunciou 
que a primeira policlínica 
será inaugurada em Posse, 
no Nordeste Goiano, no pró-
ximo dia 1º de julho. Depois 
serão inauguradas as unida-
des de Santa Terezinha de 
Goiás e de Goianésia.

Suicídios
Sobre a alta incidência 

de suicídios na população, 
Caiado disse que já tratou 
do tema com o presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Psiquiatria, entidade com a 
qual o governo pretende fir-
mar convênio. Ele creditou o 
aumento da quantidade de 
suicidas também à alta do 
desemprego e à crise eco-
nômica. Disse que o propó-
sito é ampliar o número de 
consultas em ambulatórios, 

mas que o projeto está sen-
do formatado.

O jornalista e editor do 
Blog Nós Opinando, Cloves 
Reges, abordou a aprova-
ção, pelo governo anterior, 
das emendas à Constitui-
ção Estadual de números 
54 e 55 que retiraram o 
pagamento dos pensionis-
tas e do Imposto de Renda 
do cálculo da receita cor-
rente líquida do Governo 
do Estado, para efeito de 
cálculo do limite que é 
permitido pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (LRF) 
para gastos com pessoal.

Admitindo que esta era 
uma questão técnica, o 
governador Caiado apon-
tou a manobra e contou 
que, tão logo assumiu e ao 
defrontar-se com os dados 
fiscais do Estado, solicitou à 
Assembleia Legislativa que 
decretasse em Goiás estado 
de calamidade financeira. 
Essas duas emendas tam-
bém são matéria de ação 
direta de inconstituciona-
lidade (Adin) que deve ser 

analisada pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Sobre a possibilidade 
de mudar o cenário de 
calamidade financeira de 
Goiás, pergunta formulada 
pelo sociólogo Lhniguer 
Costa, o governador ci-
tou frase dita pelo minis-
tro Paulo Guedes, de que 
“Caiado está respirando 
pelo canudinho” para 
exemplificar a situação 
fiscal que tem enfrenta-
do no Estado. “Cortamos 
incentivos fiscais, reduzi-

mos os gastos do governo 
em 20%”, disse.

Caiado lembrou que go-
verno federal precisa des-
travar (a economia). Con-
forme ele, União e governo 
federal são abstratos, pois 
os prestadores de serviços 
(aos cidadãos) são os Esta-
dos e municípios, e estes 
precisam urgentemente 
de suporte. A respeito da 
Reforma da Previdência, 
defendeu que os gover-
nadores devem receber 
a prerrogativa, dentro de 
dispositivos constitucio-
nais e, por decreto, assu-
mir a responsabilidade de 
implantar nos Estados as 
mudanças previdenciárias 
que forem necessárias.

Ao final, o governador 
Ronaldo Caiado concedeu 
entrevista à repórter Da-
nila Bernardes, para a TV 
Brasil Central, e visitou 
parte das dependências da 
TV, inclusive o estúdio 2, 
novo espaço que abrigará 
os telejornais da emissora.
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segurança

Goiás apreendeu 493 veículos 
adulterados até maio de 2019

de janeiro a maio 
deste ano, 493 
veículos foram 

apreendidos com chassi 
ou motor adulterado. O 
número é resultado das 
atividades desenvolvidas 
pela concessionária do 
Detran/GO, a Sanperes 
Avaliação e Vistoria de 
Veículos, primeira no Bra-
sil a realizar o serviço em 
conformidade com o a re-
solução nº 466/2013 do 
Contran. De acordo com a 
Polícia Civil de Goiás, até 
o final do ano de 2016 
a redução foi de 70% no 
número de roubos de ve-
ículos, graças às vistorias 
e o trabalho das polícias. 

Goiás possui hoje mais 
de 3,5 milhões de veícu-
los. Só em Goiânia e Re-
gião Metropolitana a mé-
dia é de quase um veículo 
por pessoa. Até hoje já 
foram realizadas mais de 
2,5 milhões de vistorias, 
sendo que até o mês de 

maio foram apreendidos 
3.945 veículos no total.

Mais segurança 
para a população

Graças ao serviço, são 
retirados das ruas carros 
roubados, furtados, adulte-
rados e que possam trazer 
algum perigo à sociedade 
graças à violação de siste-
mas de segurança ou au-
sência de adequação me-
cânica, por exemplo.

Por ano, são apreendi-
dos mais de mil veículos 
provenientes de crime e 
adulterados que não po-
dem mais circular. “A vis-
toria é uma forma de evi-
tar fraudes e roubos de 
veículos. Para se ter uma 
ideia, com a concessão 
do serviço, já foram recu-
perados mais de quatro 
mil veículos furtados em 
quatro anos. Nos quatro 
anos anteriores, o núme-
ro de veículos furtados 

identificados e enca-
minhados ao dono não 
chegou a 150”, explica 
Daniel Ganda, diretor 
da Sanperes Avaliação e 
Vistoria de Veículos. 

A vistoria é feita quan-
do há transferência de 
propriedade ou de do-
micilio intermunicipal 
ou interestadual do pro-
prietário. Ao final, é emi-
tido um laudo eletrônico 

gravado automaticamen-
te no sistema do Detran. 
Graças à parceria com 
órgãos do Governo de 
Goiás, como o Detran e 
a Polícia Civil, é possível 
cruzar dados e recuperar 
objetos de crime, com a 
punição dos envolvidos.

Os objetivos são veri-
ficar a autenticidade da 
identificação do veículo 
e da sua documenta-

ção; a legitimidade da 
propriedade; se os equi-
pamentos obrigatórios 
estão funcionando e se 
as características origi-
nais dos veículos foram 
modificadas. O serviço é 
feito com dia e horário 
marcados e demora cer-
ca de 45 minutos. 

Ao comprar um veículo 
usado, qualquer pessoa 
pode estar sujeita a ad-

quirir um produto adul-
terado ou fruto de crime 
e sequer sabe disso. “Por 
isso, é importante passar 
pela vistoria, para assegu-
rar que pessoas de boa-fé 
não sejam punidas e pre-
judicadas injustamente”, 
comenta Daniel Ganda. 
O serviço faz parte do 
processo de regulari-
zação dos documentos 
junto ao Detran/GO. 

Vistoria identifica produtos fraudados 
ou frutos de crimes e diminuiu 
índice de furtos e roubos em 70%
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senador canedo

Ação disponibiliza centenas 
de serviços para população
A Ação Social reuniu deze-
nas de pessoas, que bus-
caram neste sábado, 15 
de junho, serviços e aten-
dimentos. Foram disponi-
bilizados gratuitamente 
atendimentos de Saúde, 
emissão de documentos, 
renegociações de dívidas, 
distribuição de mudas, 
além de diversas apresen-
tações culturais e muitas 
atividades para toda a fa-
mília. A abertura do evento 
foi às 8 horas da manhã, e 
teve a presença do prefei-
to Divino Lemes, primeira-
-dama Laudeni Lemes, de-
putado estadual Júlio Pina, 
autoridades e lideranças 
municipais e do Estado. A 
iniciativa é uma realização 
da Prefeitura de Senador 
Canedo, em parceria com 
o Governo de Goiás, com 

o apoio do deputado es-
tadual Júlio Pina.

Entre os serviços mais 
buscado estavam o de 
atendimento em saúde, 
que eram desde consul-
tas médicas, a orientações 
sobre programas realiza-
dos junto a Estratégia da 
Saúde da Família. Busca 
por regularização de tri-
butos municipais, emissão 
de documentos, pedido de 
serviços da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura, e 
as atividades da Agência 
Municipal de Meio Am-
biente, Secretaria Munici-
pal de Segurança Pública, 
também estão sendo al-
gumas das demandas mais 
buscadas da Ação Social. 

A dona de casa Maria 
Ivonete dos Santos, saiu 
do Residencial Boa Vista, 

junto com os filhos, para 
buscar informações sobre 
o serviço odontológico, 
mas disse que vai ver ou-
tras ações quais não co-
nhecia. “Quero saber mais 
da atividade da Academia 
da Saúde, para consultar 
com a nutricionista e fa-
zer ginástica”, conta. 

Em fala, prefeito Divi-
no Lemes enfatiza a im-
portância da Ação Social 
para trazer os serviços da 
Prefeitura e demais, para 
mais perto do cidadão. “ É 
de suma importância, que 
a população saiba que a 
Prefeitura atua em servi-
ço para ela, e que estes 
serviços estão sendo fei-
tos, e que ela pode bus-
car, ainda mais no final de 
semana, dia em que mui-
tos estão de folga”.
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  Halsey já tem data pra voltar ao 
Brasil! a mTV confirmou que recebe a 
voz de “Closer” no próximo dia 3 de 
julho em seus estúdios como uma das 
atrações da entrega dos prêmios mTV 
miaW.

  após ter feito um certo suspense, 

Gloria Groove foi direto ao ponto e 
revelou que “YoYo”, seu novo single, 
trará a participação de ninguém mais, 
ninguém menos do que iza.

  De acordo com a Variety, a amazon 
está produzindo uma nova série, ainda 
sem título, que será inspirada na 

juventude de Sandra Bullock. a atriz 
está também na produção-executiva.

  Jorja Smith lançou o clipe sensível e 
delicado de “Goodbyes”, música que faz 
parte de seu álbum de estreia “Lost & 
Found”. Nele, Jorja se encontra sozinha 
na frente de uma tela de projeção.

DEsaFio 
FoToGRÁFico

Você já quis participar de um 
“Concurso de Fotografia”, mas 

nunca conseguiu porque só tem 
um smartphone — e aí fica difícil 
competir com donos de câmeras 

de última geração? o Click Goiânia 
e o Goiânia Pulsa criaram uma 
competição que vai fazer isso 

mudar. Pois é, lançamos o Desafio 
Fotográfico Goiânia no Instagram. A 
exposição fotográfica será realizada 

no Castro’s Park Hotel com as 10 
melhores fotografias entre os dias 

26/06 e 29/06/2019. os interessados 
em participar do concurso devem 

seguir as regras que estão disponíveis 
em @clickcoletivogoiania ou @

goianiapulsa.

FERiaDo
Especialmente para quem deseja 

aproveitar o feriado de Corpus 
Christi, o Prive Hotéis e Parques 

lança um pacote promocional para 
o empreendimento Prive atrium 

Thermas Residence Service. Para ter 
acesso ao hotel, é necessário reserva 
mínima de três diárias, com check-in 

dia 20 de junho e check-out no dia 
23 de junho, através do site oficial 

www.privehoteiseparques.com.br ou 
Central de atendimento (0800-942 

1981).

PlaTEaU D’oR
o Grupo Toctao, empresa goiana 

com 23 anos e atuação em todo o 
País lançou o condomínio horizontal 

Plateau d’or. Com projeto urbanístico 
assinado pelo escritório inglês 

Broadway malyan, o empreendimento 
com 1,6 milhão de m² será implantado 

nas proximidades da Go 020, numa 
das últimas áreas disponíveis para 

expansão no leste de Goiânia, na 
região dos condomínios horizontais de 

mais alto padrão da cidade.

REViSTa CLaSS
Na próxima terça-feira, 18 de junho 
o especialista em marketing digital 

Delson  Carlos e o Fotografo Warley  
oliveira, recebem convidados  na 

Lumiina iluminação, para o coquetel 
de lançamento da 40º edição da 

revista Class, onde reunirá convidados 
que poderão desfrutar do delicioso 

buffet do Oliveira’s Place.

EsPEcial DE anivERsÁRio - RaFaEl vilEla

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

mateus Feitosa, Daniela Roriz, Rafaela Katherine, Tallita Suriani, Thiago Vilela, 
Flavio Resende, Davidson marques, armando Gadelha, Renata Guerra e Júlia Roriz.

Rafael Batista, Tallita Suriani, 
Diego Bartelli e Diego oliveira

2 3

54

Júlia Roriz, Daniela Roriz, armando Gadelha, 
Daiane oliveira e Davidson marques
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Renata Guerra, Thiago Vilela, 
Rafaela Katherine e Débora Braga

Thiago Vilela, Geraldo Evaristo, Zeni Vilela, Karine Kelly, 
marcelinho, Leni Reis, Nelsi Rabelo e Calmon machado.
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Lançamento
a GSa lança a linha de condimentos 
da marca Sandella. Para trazer ainda 
mais sabor às cozinhas brasileiras, 
são lançados 41 itens, entre sachês e 
potes. ao todo os itens são divididos 
em ervas (orégano, louro, camomila, 
ervas finas, alecrim, tomilho e salsa 
desidratada), especiarias (colorau, 
açafrão, canela, erva doce, cravo, noz 
moscada, cominho, cebola em flocos, 
curry e gengibre moído), pimentas 
(calabresa, do reino, do reino branca e 
páprica) e uso culinário (bicarbonato 
de sódio e sal amoníaco).

QuaLificação
Com foco na capacitação e em busca por conhecimento e aperfeiçoamento sobre ver-
ticalização na gestão do negócio, os diretores e empresários do Grupo Rameiro parti-
ciparam do evento Sankhya Talks. o foco do evento é a imersão entre os convidados 
que compartilham suas experiências e multiplicam os conhecimentos sobre gestão, 
economia, estratégia e transformação digital. 

aprendizagem
a Cooper-Rubi e a CRV industrial receberam o “Selo Empresa amiga do Jovem apren-
diz” entregue pelo ministério Público do Trabalho. o mTP premiou 25 empresas goia-
nas com base no cumprimento da cota de contratação de aprendizes. Juntas, as usi-
nas empregam 160 jovens em diversas áreas.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

feira
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GIRO

 processo competitivo

Petrobras retoma programa de 
desinvestimento no setor de fertilizantes
a Petrobras já pode retomar 

o programa de desinvesti-
mento no setor de fertili-

zantes. De acordo com a compa-
nhia, a 24ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro revogou a decisão liminar 
que suspendia a venda de 100% 
de sua participação acionária na 
empresa Araucária Nitrogenados 
S.A. (Ansa) e da Unidade de Ferti-
lizantes Nitrogenados III (UFN-III).

Agora, a Petrobras pode voltar ao 
processo competitivo para a venda 
dessas unidades. Para isso, a compa-
nhia continua com sua Sistemática 
para Desinvestimentos e se alinha 
ao regime especial de desinvesti-
mento de ativos pelas sociedades 
de economia mista federais, confor-
me prevê o Decreto 9.188/2017.

“A operação está alinhada à oti-
mização do portfólio e à melhoria 
de alocação do capital da compa-
nhia, visando à geração de valor 
para os nossos acionistas”, informou 
a Petrobras em nota divulgada na 
noite desta sexta-feira (14).
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A 10° edição da Goiâniacal será realizada de 13 a 17 de agosto, no Centro de 
Convenções da Capital. A expectativa é que mais de 1 mil lojistas passem 
pelo local nos cinco dias e sejam movimentados em negócios mais de R$ 
60 milhões de reais. Organizada desde 2013 por um trio de representan-
tes comerciais, a feira surgiu a partir da necessidade destes profissionais 
em expor produtos de marcas de calçados brasileiras para atender lojistas 
de Goiás. Hoje, a Goiâniacal reúne aproximadamente 500 marcas não só de 
calçados, mas de acessórios, artigos esportivos, confecções, perfumaria e 
relojoaria, atraindo lojistas de Goiás, Brasília e Tocantins. A feira conta com 
apoios institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-Go), Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de 
Goiás, Câmara Dirigentes Lojistas de Goiânia, Comfort Hotel e Vitlog.
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
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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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Thiago Silva sobre Copa América: 
‘Ingressos são muito caros’

A estreia da se-
leção brasileira 
na Copa Améri-

ca contra a Bolívia, na 
noite de sexta-feira, no 
Morumbi, teve renda de 
R$ 22.476.630,00, com o 
preço médio do ingresso 
no valor de R$ 485,00. O 
público que pagou caro 
para ver a vitória por 
3 a 0 torceu pouco e 
vaiou o time ao término 
da etapa inicial.

O zagueiro Thiago 
Silva disse entender a 
crítica, mas reclamou do 
valor dos ingressos. Aos 
34 anos, ele afirmou tam-
bém que se prepara para 
a Copa de 2022, mas que 
sabe que haverá reno-
vação na grupo. Confira 
questões respondidas 
pelo defensor brasileiro:

O que você achou das 
vaias que a seleção rece-
beu?

Foram normais. Falan-
do de uma maneira clara: 
os ingressos são muito 
caros. A gente entende a 
insatisfação do torcedor 
que pagou caro. As pesso-
as tinham de ter um pou-
co de sensibilidade com 
os preços. Acho que estão 
exagerados. Tinha espaço 
no estádio. Não sou de 
falar disso, mas a torcida 
teve razão no primeiro 
tempo. Faltou o gol. No 
segundo tempo, muda-
mos a atitude e saímos 
com um bom resultado.

Qual é a importância 
de ganhar a Copa América 
em casa?

Estamos no caminho 

certo, mas foi apenas o pri-
meiro jogo. A gente tem o 
privilégio de fazer a com-
petição dentro de casa. 
Sabemos que a responsa-
bilidade é nossa. Mas não 
podemos esquecer que 
existe a pressão para os 
outros, a de jogar contra o 

Brasil aqui dentro.

A vitória era funda-
mental?

Sim. Estamos mais tran-
quilos. Sabíamos do nervo-
sismo da estreia. Eu fiquei 
quase dois meses sem jogar 
90 minutos. Senti um pouco 

mais que o normal, mas es-
tou feliz com o rendimento 
individual e do grupo.

Como você projeta o 
jogo com a Venezuela na 
terça-feira?

Será diferente. Acho que 
eles vão marcar um pouco 
atrás, mas vão jogar. Eles 
têm grande qualidade téc-
nica. Ganharam da Argen-
tina recentemente.

É obrigação terminar 
como líder da chave?

Obrigação é uma pa-
lavra muito forte, mas so-
mos favoritos. Temos essa 
consciência. Mas temos de 
mostrar esse favoritismo 
dentro de campo.

A ausência do Neymar 
deixa uma lacuna muito 
grande na seleção?

Neymar é indispensável 
para qualquer equipe. Na 
Liga dos Campeões, fomos 

(o PSG) eliminados pelo 
Manchester United muito 
pelo fato de o Ney não es-
tar em campo. Mas tanto o 
Everton quanto o Neres fi-
zeram um bom jogo. O Ney 
está no nosso grupo de 
WhatsApp e mandou uma 
mensagem bem positiva.

Você se vê na próxima 
Copa?

A gente tem de viver o 
presente, a Copa América. 
Depois, vamos pensar nas 
Eliminatórias. Tudo pode 
acontecer para 2022. É 
inevitável não falar de 
renovação. Isso deve 
acontecer pouco a pouco. 
Não é possível mudança 
drástica de 23 jogadores. 
Já estamos vivendo a mu-
dança bem feita pelo pro-
fessor (Tite). Acredito que 
estou em alto nível, mas a 
gente não sabe até quan-
do. Vou continuar me pre-
parando para 2022.

os ingressos do último jogo do 
Brasil estavam em média de R$ 485 Di
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