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n o deputado e engenheiro Vinicius 
Cirqueira, do PRos, lidera o movi-
mento na Assembleia para derrubar 
o decreto que cancelou as exigências 
ambientais para empreendimentos à 
beira do rio Meia Ponte e afluentes. 

n Para participar da instalação de 
um curso de Medicina em Goianésia, 
o governador Ronaldo Caiado viajou 
até a cidade de carro, levando, a tira-
colo, o deputado federal José Nelto. 
Disse que foi para economizar.

n o deputado federal Alcides Rodri-
gues enviou nota a esta coluna negan-
do  insatisfação com o governador Ro-
naldo Caiado. Pode ser. Mas é notório 
de que ele reclama de nunca ter sido 
recebido no Palácio das Esmeraldas. 

n No discurso que fez no evento 
dos partidos da base governista, 
sábado passado, Ronaldo Caiado 
garantiu nomear representantes 
de todos para cargos na sua admi-
nistração. Antigamente, o nome 
disso era “conchavo”. 

n os dissidentes do MDB, liderados 
pelo prefeito Adib Elias, manifestam 
estranheza diante da constatação de 
que não receberam convite para se 
filiar ao DEM, cujo presidente estadual 
é o governador Ronaldo Caiado. 

n A reforma do sistema de aposen-
tadoria dos funcionários públicos, em 
Goiás, é a maior urgência do governa-
dor Ronaldo Caiado. O rombo atual é 
de R$ 200 milhões, por mês. É isso, 
sim, que está quebrando o Estado. 

n O jornal O Popular está publicando 
uma série de matérias claramente 
direcionadas para construir uma ima-
gem positiva da secretária da Econo-
mia Cristiane Schmidt como a genial 
gestora das finanças estaduais.

n Estão cada vez mais pesadas as 
referências do deputado federal 
Delegado Valdir ao governador 
Ronaldo Caiado, sempre que tem 
oportunidade. Algumas das expres-
sões utilizadas são simplesmente 
impublicáveis.

n O deputado federal Francisco Jr., 
do PSD, informa que está focado no 
seu mandato e não em uma possível 
candidatura a prefeito de Goiânia. Mas 
não é verdade, leitora e leitor. Ele só 
pensa em suceder Iris Rezende.

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

A primeira e única obra do governador Ronaldo Caiado, prevista até agora, é a implan-
tação de 17 policlínicas em cidades do interior, dentro da proposta de levar assistência 
médica de qualidade diretamente a quem precisa em todos os cantos do Estado. Ainda 
neste ano, serão inauguradas três – em Posse, Santa Terezinha e Goianésia, que apro-
veitarão as instalações das antigas AMEs (ambulatórios médicos de especialidades) 
deixadas pelos governos de Marconi Perillo e Zé Eliton. Depois, mais 14, totalizando 
17 unidades, que oferecerão no mínimo 12 tipos de atendimento e, em algumas delas, 
não todas, até mesmo cirurgias. Como é médico, Caiado quer ganhos de imagem com a 
vinculação do seu governo a uma indiscutível prioridade da população, que é a saúde. 
Por um bom tempo, diante das dificuldades financeiras do governo, pode ser que não 
haja nenhuma outra realização para concorrer com essas policlínicas. 
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JoÃo DÓRia taMBÉM EStÁ ENVolViDo EM iRREGUlaRiDaDES
O governador de São Paulo João Dória tem se mostrado muito saliente ao exigir que os filiados ao PSDB que por acaso estejam sob investigação peçam licença 
do partido, caso dos ex-governadores Geraldo Alckmin, Beto Richa e Marconi Perillo – todos na mira do Ministério Público, os dois últimos inclusive já subme-
tidos ao constrangimento de  prisões temporárias. O que precisa ser lembrado é que o próprio Dória também se enquadra nos critérios que ele mesmo define: 
no momento, tem nas costas duas condenações em 1º instância por improbidade, por utilizar em proveito próprio slogans publicitários que a legislação paulista 
proíbe. Quer dizer: ele cobra de outros tucanos uma ficha que também deveria exibir, mas não é bem assim. Se estivesse preocupado em dar algum exemplo de 
comportamento ético ou moral, Dória seria o primeiro a se licenciar do PSDB, junto com aqueles para os quais aponta o dedo. 

EM GoiÁS, aRREcaDaÇÃo DE icMS SoBE SEM paRaR DESDE 2015
É fato que a arrecadação de ICMS está subindo em Goiás, neste início de ano, mas não é verdade que isso tenha a ver com uma suposta estratégia vitoriosa do 
atual governo. Desde 2015 que, nos primeiros meses, esse fenômeno vem sendo observado. E, em 2018, houve alta mês a mês, tendência que foi mantida em 
2019. Entre as causas, a expansão da safrinha, que antecipa a colheita e leva a mais uma, incrementando a circulação de produtos agrícolas. Outra razão é o aper-
feiçoamento do sistema de nota fiscal eletrônica, praticamente reduzindo a zero a sonegação no comércio – com base, ainda, na supremacia nas vendas através 
de cartão de crédito, que não têm como ser ocultadas em um eventual caixa 2. A suposta redução de incentivos fiscais não entra na conta: primeiro, porque só 
entrou em vigor em abril, quando aumentou o ICMS em R$ 26 milhões. Em maio, mais ou menos o mesmo valor, confirmando uma frustração de expectativas, 
que estabeleciam uma previsão de R$ 100 milhões a cada mês. Não passou nem perto disso.

VilMaR RocHa: pSD EStÁ aBERto paRa a FiliaÇÃo DE VaNDERlaN
O ex-deputado e atual presidente estadual do PSD Vilmar Rocha acredita que está se criando, em Goiás, um vácuo político que terá reflexos 
profundos na eleição governamental de 2022 – possivelmente destinada a se transformar em uma das mais abertas da história do Estado. 
Ele acredita que tanto para o governo quanto para o Senado poderão surgir alternativas que hoje sequer são cogitadas, especialmente a 
partir do enfraquecimento do sistema político liderado pelo governador Ronaldo Caiado – que claramente reclama uma estruturação que o 
controle do Executivo não está garantindo. Ele próprio, a confidentes, admite a possibilidade de se candidatar ao Senado, ou, novamente, 
a deputado federal. E enxerga o seu partido, o PSD, como um dos mais bem posicionados para os próximos anos, principalmente se vier a 
receber a filiação do senador Vanderlan Cardoso – ótimo nome, diz Vilmar Rocha, para a próxima sucessão estadual. 

JoSÉ ESSaDo SoFRE coM o Vai E Volta DE iNHUMaS atÉ a aGRoFESa
O ex-deputado José Essado, do MDB, atual presidente da Agrodefesa, enfrenta dificuldades para continuar no cargo – mora em Inhumas e tem que se deslocar diaria-
mente a Goiânia em horário de pico, penando com o pesado trânsito da capital. Essado também estranha o distanciamento do governador Ronaldo Caiado, que, segundo 
queixas a amigos, não faz questão de manter nenhuma proximidade com a sua autarquia e, de resto, com as demais pastas do governo, segundo observa.

DESEQUilíBRio REcEita/DESpESa É iNSUStENtÁVEl E pREciSa acaBaR
A proposta de socorro federal não agradou nem ao governador Ronaldo Caiado nem a qualquer colega seu: as exigências para a adesão são muito duras e, no 
final das contas, vão resultar apenas na liberação de mais empréstimos e aumentar o endividamento dos Estados. A equipe econômica do presidente Jair Bolso-
naro parece ter partido do princípio de que, todas as vezes que Brasília deu qualquer amparo aos governadores, eles aproveitaram para aprofundar ainda mais o 
rombo fiscal. E que nenhum deles quer adotar medidas impopulares de cortes de gastos ou restrição de direitos, receosos dos prejuízos que isso traria ao futuro 
político de cada um. Tudo indica que o governo de Goiás terá que procurar alternativas, já que não pode prosseguir com o modelo de assimetria receita/despesa 
deixado pelas gestões passadas, mesmo porque é simplesmente insustentável. Um ponto final terá que ser dado. 

cRiStiaNE ScHMiDt coNtiNUa DURa E iRÔNica coM oS DEpUtaDoS
A secretária da Economia Cristiane Schmidt mudou o tom em relação à Assembleia e agora tem feito declarações formalmente mais educadas e contidas em relação ao 
interesse dos deputados em receber o duodécimo integral a que o Poder tem direito pela Constituição Estadual. Mas, quanto ao conteúdo, ela continua sendo incisiva. 
Sugere, por exemplo, que o Estado tem prioridades, como a Saúde e a Educação, que não são levadas em conta pelo Legislativo. E recorre ao tom irônico quando lembra 
que os parlamentares têm a prerrogativa de aprovar o que bem entenderem, dando a entender que eles não estão alinhados com os interesses da sociedade.

pRiMEiRa oBRa DE caiaDo SERÃo tRÊS policlíNicaS aiNDa NEStE aNo
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Bolsonaro sanciona lei de 
combate a fraudes no INSS

o presidente Jair Bol-
sonaro sancionou 
ontem (18), em 

cerimônia no Palácio do 
Planalto, a lei de combate 
a fraudes previdenciárias. 
A nova legislação é resul-
tado da Medida Provisória 
871, aprovada pelo Con-
gresso Nacional no último 
dia 3 de junho. O texto cria 
um programa de revisão 
de benefícios com indícios 
de irregularidades e auto-
riza o pagamento de um 
bônus para os servidores 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) para 
cada processo analisado 
fora do horário de traba-
lho. A proposta também 
exige um cadastro para 
o trabalhador rural feito 
pelo governo, e não mais 
pelos sindicatos, como é 
feito hoje. Em relação ao 
auxílio-reclusão, o benefí-
cio só será concedido para 
pena em regime fechado, e 
não mais para o semiaber-
to. Além disso, a lei amplia 
o número de contribuições 
mínimas exigidas para a 
requisição do benefício 
pela família do detento.

“Esta lei que o presi-
dente sanciona endurece 
os processos de combate 

aos sonegadores, retira 
uma série de vácuos que 
existem na legislação, 
permite que o nosso INSS 
possa permanecer rígido 
e íntegro para prestar um 
serviço à sociedade que 
dele precisa. Ela combate 
fraude, por exemplo, na 
questão da prestação do 
serviço dado pelo traba-
lhador rural, e agora nós 
vamos ter a convicção de 
que o direito do trabalha-
dor rural será respeitado, 
aquele segurado especial 
que realmente precisa, 
porque estamos resolven-
do a questão do cadastro. 
E estamos resolvendo a 
questão que existia ante-
riormente no auxílio-reclu-
são”, afirmou o secretário 
especial da Previdência 
e Trabalho, Rogério Mari-
nho, em discurso durante 
a solenidade.

O texto prevê que o 
INSS terá acesso a dados 
da Receita Federal, do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e das movimenta-
ções do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS). O acesso aos dados 
médicos pode ainda incluir 
entidades privadas por 
meio de convênio. O go-

verno avalia que a medida 
vai economizar R$ 9,8 bi-
lhões com a revisão de 5,5 
milhões de beneficíos pre-
videnciários. No alvo, estão 
indícios de irregularidades 
em auxílios-doença, apo-
sentadorias por invalidez 
e Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC).

Caso haja algum indício 
de irregularidade, o bene-
ficiário terá 30 dias para 
apresentar defesa, sendo 
60 dias para o trabalhador 
rural, para o agricultor fa-
miliar e para o segurado 
especial. Se não apresen-
tar a defesa no prazo ou 

ela for considerada insu-
ficiente, o benefício será 
suspenso, cabendo recurso 
em até 30 dias. 

“Estamos estabelecen-
do um processo que ao 
longo dos próximos anos 
vai permitir que quase 6 
milhões de processos pa-
ralisados no INSS possam 
ser auditados pelos peritos 
médicos, pelos técnicos do 
INSS. Desses processos, 
30% têm indícios de irre-
gularidades. Na hora que 
eles são auditados, de 15% 
a 18% se constata irregu-
laridade. Isso é um ralo 
extraordinário que existia 

no sistema previdenciário”, 
acrescentou Marinho.

A gratificação a servi-
dores e peritos médicos, 
prevista na lei, ainda de-
pende da aprovação de 
dois projetos de lei que 
tramitam no Congresso 
Nacional, que abrem cré-
dito suplementar para cus-
tear o pente-fino. Segundo 
Rogério Marinho, os proje-
tos devem ser votados na 
Comissão Mista de Orça-
mento na semana que vem 
e a expectativa é que se-
jam votados em sessão no 
Congresso Nacional antes 
do recesso parlamentar, 

em julho.
Após a cerimônia de 

sanção da lei, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou 
a jornalistas que é melhor 
combater fraudes do que 
aumentar impostos. “No 
BPC tem fraude, no Bolsa 
Família tem fraude. La-
mentavelmente, é um país 
que se acostumou com a 
fraude. Estamos buscan-
do um ponto de inflexão 
e mostrar para a popula-
ção que, um vez faltando 
recursos, a primeira ação 
nossa é combater a fraude 
e não aumentar imposto 
ou seja lá o que for”, disse.

Medida prevê economia de R$ 9,8 
bilhões com revisão de benefícios
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Após 8 anos de criação, o Conselho Superior de Desenvolvimento 
Industrial, Comercial e de Serviços realiza primeira reunião
A primeira reunião do 
Conselho Superior de De-
senvolvimento Industrial, 
Comercial e de Serviços foi 
realizada no décimo andar 
do Palácio Pedro Ludovi-
co Teixeira. Criado desde 
2011, o conselho tem 
como objetivo impulsio-
nar o desenvolvimento 
econômico de Goiás. “Es-
tamos retirando do papel 
uma lei criada em 2011, 
já que este Conselho 
nunca havia sido implan-
tado”, afirmou o governa-
dor Ronaldo Caiado.  

Com o foco em estabe-
lecer diretrizes de fomen-

to de projetos de indus-
trialização, de comércio 
e de serviços, o grupo 
reúne as secretarias de 
Indústria, Comércio e 
Serviços; de Economia; 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação; de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável; 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; de Gover-
no; e de Administração.

Nesta primeira reunião 
foram apresentadas as 
pautas iniciais e defini-
dos os assuntos que terão 
atenção nesse primeiro 
momento. Segundo o go-

vernador, a convergência 
de forças terá o objetivo 
de desburocratizar, apoiar 
e estimular os setores da 
economia para a geração 
de emprego e renda na Ca-
pital e no interior. “Dentro 
dessa nova metodologia 
do atual governo, nós já 
atingimos um percentual 
de empresas que já assi-
naram carta de intenções 
de instalar-se em Goiás 
em um número maior do 
que a somatória de todo 
ano passado”, comparou. 
E completou: “Essa nova 
metodologia de gerir e ad-
ministrar o Estado resgata 

a confiança do empresário 
de bem, que hoje se sente 
seguro aqui em Goiás”.

O secretário de Indús-
tria e Comércio, Wilder 

Morais, também reconhece 
a importância da sinto-
nia entre as pastas. “Esse 
Conselho Superior faz com 
que a gente possa dar 

oportunidade para que as 
outras secretarias tragam 
qualquer coisa que fomen-
te o desenvolvimento den-
tro de sua pasta”, ressaltou.
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teste do pezinho

Semana de conscientização da anemia 
falciforme destaca a importância do exame

dentre as orientações, 
destaca-se a impor-
tância do teste do 

pezinho nos bebês com 
até 29 dias de vida para 
o diagnóstico da doença 
antes mesmo da manifes-
tação dos sintomas.

A mobilização terá, 
ainda, mais palestras nas 
demais UPAs e nas esco-
las municipais e uma blitz 
educativa amanhã, quarta-
-feira, das 8h às 12h, em 
frente ao Aparecida Shop-
ping, com aferição de pres-
são e exames de glicemia 
feitos pela equipe itine-
rante do ônibus do Centro 
de Testagem e Aconselha-
mento (CTA). Já no dia 29, 
das 10h às 16h, um almoço 
vai encerrar as atividades e 
celebrar os 4 anos da As-
sociação de Anemia Falci-
forme Karoliny Vitória de 
Aparecida de Goiânia (AA-
FKVAPG) na sede da mes-
ma, no Setor Cidade Vera 
Cruz II, com distribuição de 
brindes para os pacientes.

Diagnóstico para 
viver melhor

As ações fazem parte da 
série de atividades educati-
vas promovidas em parce-
ria entre a Prefeitura e a As-

sociação. Na segunda-feira, 
João Ivan Ferreira e Necy 
Freire de Moura, presidente 
e vice da instituição, distri-
buíram panfletos e falaram 
para usuários e servidores 
da UPA Brasicon. Muita 
gente aproveitou para tirar 
dúvidas, como a costureira 
Maria de Lurdes Calixto, 61 
anos, que aprendeu a im-
portância do diagnóstico 
precoce: “Já tinha ouvido 
falar dessa anemia, só não 
sabia que era tão dolorosa 
e passa dos pais para os fi-
lhos. Tem que fazer o teste 
do pezinho para saber se o 
bebê tem a doença e come-
çar a tratar logo para ele vi-
ver melhor.”

O exame que identi-
fica a anemia falciforme 
em bebês é a eletroforese 
de hemoglobina, incluída 
desde 2001 no Brasil no 
teste do pezinho para um 
diagnóstico já no nasci-
mento. João Ivan ressalta 
que o procedimento é feito 
majoritariamente na rede 
pública. “Essa é mais uma 
batalha nossa, a de que os 
planos de saúde incluam 
esse exame no teste do 
pezinho e a rede privada 
amplie esses diagnósticos 
no País”, defende o presi-
dente da Associação.

HC: referência 
para Goiás

Necy Freire explica que 
há em Aparecida 200 por-
tadores da doença enca-
minhados pela Saúde Mu-
nicipal para tratamento no 
Hospital das Clínicas (HC) 
em Goiânia. Eles estão entre 
os 5000 vindos de todo o 
Estado e atendidos naquela 
unidade, que é referência na 
atenção à anemia falcifor-
me em Goiás. “Trabalhamos 
por uma vida mais digna 

para essas pessoas, com 
informação, apoio e aten-
dimento adequado. Eles já 
sofrem com os sintomas e 
com o pouco conhecimen-
to da maioria das pessoas 
sobre essa doença. Em bre-
ve levaremos nossas de-
mandas ao governador em 
busca também do apoio 
do governo estadual a essa 
causa”, afirma.

A doença
A anemia falciforme 

é uma doença crônica 
transmitida hereditaria-
mente dos pais para os 
filhos e é predominante 
em pessoas afro-des-
cendentes, mas também 
ocorre em outras etnias. 
Há pacientes que têm 
indicação e doador com-
patível para o transplante 
de medula óssea e conse-
quente cura, mas, mesmo 
assim, precisam de acom-
panhamento clínico. Os 
sintomas mais comuns 

são anemia, palidez, ic-
terícia, dores intensas no 
corpo e infecções de re-
petição. De acordo com o 
Ministério da Saúde (MS), 
há entre 30 mil e 50 mil 
pessoas com alguma do-
ença falciforme no Bra-
sil, e, no mundo todo, as 
estimativas são de que, a 
cada ano, nasçam entre 
300 mil e 400 mil crian-
ças com essas mutações 
genéticas, 230 mil apenas 
na África Subsaariana.

Palestras na recepção e nas salas de espera da unidade de Pronto Atendimento (uPA) Brasicon, em Aparecida, 
chamaram a atenção das pessoas para a anemia falciforme, doença crônica cujo Dia Mundial de Conscientização será hoje
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Seinfra divulga balanço dos serviços 
prestados durante o 22º Mutirão
No último final de semana, 
40 bairros da região Sudo-
este da capital foram con-
templados com serviços da 
Prefeitura de Goiânia, du-
rante a 22ª edição do Mu-
tirão. A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seinfra) 
intensificou as ações de 
recuperação de meios-fios, 
execução e limpeza de 
bocas de lobo e melhora-
mento das vias públicas, e 
deu início à  construção de 
quatro grandes estaciona-
mentos ao longo da Aveni-
da Eli Alves Forte, no Setor 
Residencial Eli Forte.

De acordo com o comer-
ciante local Walhaks Jesus, 
o comércio da região deve 
crescer significativamen-
te por conta da implanta-
ção dos estacionamentos. 
“Perdemos muitos clientes 
porque não conseguem lu-
gar para estacionar, agora 
nossas expectativas com 
relação ao crescimento das 
vendas no comércio aqui 
é muito grande por conta 
desses estacionamentos 
que em breve devem ser 
concluídos. Todas as vezes 
que o Prefeito traz o Muti-
rão da Prefeitura para nossa 

região as melhorias são no-
tórias”, comemorou.

Segundo o titular da pas-
ta, Dolzonan da Cunha Mat-
tos, o Mutirão da Prefeitura 
é muito importante para o 

desenvolvimento dos ser-
viços públicos. “O Mutirão é 
uma boa ocasião para exe-
cutarmos obras e serviços 
para a população. A partici-
pação de todas as secreta-

rias somadas agora com os 
serviços oferecidos pelo Go-
verno Estadual engrandece 
a Cidade e leva benefícios 
e bem estar de todos”, disse.

Em convênio com a 
Secretaria Municipal de 
Educação, foram executa-
das obras de melhoria no 
Cmei  Domiciano de Farias 
e na Escola Municipal João 
Alves de Queiroz, no Setor 
Eli Forte.  As unidades rece-
beram os seguintes benefí-
cios: pintura geral, serviços 
de pedreiro (acessibilidade) 
serviços elétricos, hidráulico, 
revisão do telhado, pintura 

do muro e identificação e 
serviços de serralheria.

Conveniado com a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, a Seinfra promoveu a 
pintura parcial do CSF Eli 
Forte, no Setor Eli Forte. 
Além disso, os serviços de 
manutenção da ilumina-
ção pública executou o 
melhoramento da ilumina-
ção de 2 campos de fute-
bol e 2 praças. Foram im-
plantadas a iluminação no 
estacionamento onde será 
construída uma base da 
Guarda Civil Metropolitana, 
no Setor Monte Pascoal.
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  A rapper nicki Minaj soltou, um 
teaser do clipe de seu próximo single: 
“Megatron”. o vídeo mostra o set de 
filmagem e um pouco dos bastidores.

  Aescolha de Robert Pattinson como 
o novo Batman foi um burburinho só. 

na mesma proporção em que muita 
gente defendeu, houve quem 
discordasse.

  o clipe do rapper Baco Exu do Blues 
chamado “Bluesman” e dirigido por 
Douglas Bernardt com seus mais de 

oito minutos, ganhou no Festival de 
Cannes o Grand Pix o segundo mais 
importante prêmio do evento.

  Não querendo ficar para trás da 
Netflix, a Apple quer produzir seis filmes 
por ano que podem concorrer ao oscar.

oUTlET No FERiaDo
Quem ainda não tem planos para o feriado de 

Corpus Christi, comemorado no próximo dia 20 
de junho, pode conferir de perto os descontos 

e novidades que o outlet Premium Brasília 
oferece. o empreendimento – que mantém o 

horário de funcionamento tradicional, das 9h às 
21h – distribui quatro mil cupons de desconto de 

quinta-feira a domingo (20 a 23 de junho) para 
os clientes que visitarem as lojas do mix. Para 

facilitar a ida do público ao centro de compras, o 
Outlet ainda disponibiliza transporte premium 
gratuito saindo de Brasília, Goiânia e Anápolis 

(reservas: (61) 4103-4018 ou atendimento@
snart.com.br).

NaTaÇÃo
O Hot Park, maior parque aquático da América 

Latina e um dos 10 mais visitados do mundo, 
participa pelo sétimo ano consecutivo da 

Maior Aula de natação do Mundo (WLSL – 
The World’s Largest Swimming Lesson), que 

ocorrerá em 20 de junho, na Praia do Cerrado. 
Neste ano, as atividades com princípios básicos 

de natação e medidas de segurança serão 
direcionadas aos filhos dos associados do Rio 

Quente.

ElYsÉE BlaNc
Feita para mulheres que não seguem padrões e 

nem o senso comum, autênticas e totalmente 
seguras de si, a Elysée Blanc, o novo eau de 
parfum de O Boticário, foi desenvolvido de 

maneira que traduzisse a essência da mulher, 
buscando elementos genuínos que revelam 

a jovialidade de uma personalidade única 
e atemporal. A influência veio dos campos 

perfumados da Índia, trazendo o Jasmim 
Sambac como forma de expressão de uma 
nova feminilidade, que ganha destaque no 

coração da fragrância com uma tonalidade floral 
contemporânea e original. uma verdadeira 
conexão com o belo, o novo e o inusitado.

DiNHo oURo PRETo
na próxima terça-feira, o palco do 

Flamboyant In Concert recebe Dinho ouro 
Preto, anunciando um show memorável 

ao visitar diferentes correntes do rock 
nacional e até internacional. o repertório 
escolhido para traz Dinho com toda a sua 

energia para interpretar clássicos que vão de 
“Metamorfose Ambulante”, eternizada por 
Raul Seixas, passando pela Legião urbana, 

“Saideira”, da banda Skank e grandes nomes 
internacionais. os ingressos para o show são 

limitados e podem ser adquiridos mediante 
trocas de notas fiscais de lojas do Flamboyant 

Shopping, conforme regulamento disponível 
no site - www.flamboyant.com.br. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Copa Band - A terceira edição da Copa Band, neste sábado (15/6) foi decidida nos pênaltis entre os times Amstel 
(Comercial Aparecida) e o time Del Valle (Produção) após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. o jogo seguiu 
para os pênaltis, consagrando o placar de 3 X 2 para o time  Amstel. 

Almoço - A sócia proprietária do Outback Steakhouse 
do Passeio das Águas Shopping, Lorena Albernaz, 
recebeu, a Diretora Executiva da junior Achievement de 
Goiás, Marisa Brandão Martins, no almoço solidário da 
associação educativa. 

2 3

4

Prefeito - Os empresários Sérgio Daher, Cleberson 
Marques, Fernando Fonseca e Rogério Queiroz 
receberão, hoje, 19 de junho, o prefeito de Anápolis, 
Roberto naves, em café da manhã no estande do 
Gran Life Medical Complex. 
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Arraiá - Giovanna Dutra, Anna Clara, henrique Câmara 
e Luiz Fernando Roriz, no Arraiá Trinus, que aconteceu 
no Terraço Trend.
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odebrecht 
A odebrecht entrou com pedido de recuperação judicial em processo envolvendo um 
montante de R$ 80 bilhões em débitos listados, sendo o maior já realizado no Brasil. 
Ainda assim, existem outros R$ 14,5 bilhões em dívidas, majoritariamente lastreadas 
nas ações da Braskem, que ficam fora do processo. A maior recuperação judicial já 
realizada no Brasil até então era da oi, que chegou a R$ 64 bilhões renegociados. 

bancos 
hoje existem cerca de 43 milhões de brasileiros desbancarizados, economicamente potenciais, de 
acordo com dados da proScore, bureau digital de crédito e authority de score. Esse número re-
presenta boa parte da população do país, que, segundo o IBGE, é de 202.7 milhões de habitantes. 
Esse público movimenta mais de R$ 650 bilhões ao ano. Com o objetivo de mudar essa realidade, 
nasceu o Bancoin, fintech bivalente de cunho social com retorno aos seus investidores, que está 
lançando o “INclusômetro”, referência mercadológica que pode ser acompanhada a fim de criar a 
percepção do quanto, projetos com o propósito de impactar financeira e socialmente os brasilei-
ros, fomentam o crescimento econômico e aceleram o desenvolvimento do país.

mercado
o Banco Central do Brasil divulgou o Top 5 Mensal relativo a maio com as principais instituições 
financeiras em relação às expectativas de mercado. Na categoria “IPCA no Curto Prazo”, a liderança 
ficou para o Sicredi, que obteve o menor erro de previsão nos últimos seis meses. A instituição finan-
ceira cooperativa, que tem mais de 4 milhões de associados e atua em 22 estados e no DF, também 
figura nas categorias “Taxa de Juros Selic” em curto e médio prazo. Em fevereiro deste ano, o Sicredi 
ainda foi destaque no Top 5 consolidado de 2018, com as projeções econômicas mensais mais con-
sistentes ao longo do ano passado. Participaram da lista mais de cem organizações, incluindo as 
maiores instituições financeiras e consultorias de economia do País. Na ocasião, o Sicredi integrou a 
lista dos cinco primeiros em expectativa de inflação nas categorias IGP-M (Atacado) em Curto Prazo 
(3ª posição) e Médio Prazo (5º lugar) e nas projeções da Taxa de Juros Selic (5ª colocação).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

shopping

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

início de carreira

Supermercado abre vagas de empregos
o Bretas possui nove 

vagas de empregos 
em aberto em Goi-

ás. As oportunidades estão 
em quatro cidades – Goiâ-
nia, Aparecida de Goiânia,  
Itumbiara e Formosa. São 
chances para caixa, geren-
te de mercearia, assistente 
administrativo, açougueiro, 
frentista, padeiro e auxiliar 
de hortifrúti.

Em Goiânia, estão 
abertas duas vagas de 
açougueiro. Para o cargo 
é solicitado nível médio 
completo, além de boa 
comunicação e gostar de 
lidar com o público. As ati-
vidades serão de limpeza, 
desosso e corte de carnes 
bovinas, suínas e de aves. 
Também realizar o contro-
le de qualidade, embalar, 
selar, empacotar e armaze-

nar o produto. Um diferen-
cial é ter conhecimento de 
cortes de carnes, mas este 
requisito não é essencial, 
já que a rede fornece trei-
namento para todos quem 
ingressam na companhia. Já 
como auxiliar de hortifrúti 
as atividades são garantir 
a organização, a limpeza e 
atualizar a precificação em 
todo o setor. E claro, atender 
o cliente com cordialidade.

O açougueiro Victor 
Hugo Rodrigues da Cunha, 
de 22 anos, aprendeu a 
profissão no Bretas. Ele é 
uma dos responsáveis em 
abrir diariamente o açou-
gue da loja do Bairro Goiá, 
em Goiânia. “O que mais 
gosto de fazer é montar 
o balcão. É muito interes-
sante fazer a exposição 
das peças e deixá-las com 

uma bonita apresentação 
para o cliente”, conta.

Mercado 
de trabalho

Os supermercados são 
a porta de entrada para o 
mercado de trabalho for-

mal no Brasil. Os jovens 
encontram a oportunidade 
para um primeiro empre-
go, mesmo sem qualquer 
experiência, tendo uma 
série de incentivos para se 
desenvolverem e alcança-
rem cargos mais altos.

“No Bretas oferecemos 
oportunidades não só para 
pessoas mais experientes 
como jovens que buscam 
um primeiro emprego. Exi-
gimos apenas comprome-
timento, dedicação e von-
tade de aprender. Sabemos 
que a experiência com a 
dinamicidade da juventu-
de trazem resultados posi-
tivos e a troca entre esses 
públicos é enriquecedora”, 
comenta o Wanderson 
Ferreira, Gerente de RH 
do Bretas. Vale lembrar 
que todos os colaborado-
res recém-contratados ou 
que sejam promovidos são 
encaminhados para a Loja 
Formadora, onde podem 
aprender sobre o novo 
posto de trabalho e se 
aproximarem dos padrões 
de excelência em atendi-

mento da Cencosud.
No interior, em Itumbia-

ra, o Bretas oferece a vaga 
de gerente de mercearia. O 
interessado deve ter nível 
médio completo ou cur-
sando nível superior. E será 
responsável pelo acompa-
nhamento dos níveis de 
vendas, despesas e todos 
os processos operacionais, 
objetivando alcançar as 
metas estabelecidas; gerir 
processos e atividades do 
setor de mercearia da loja; 
analisar e atuar na gestão 
efetiva dos indicadores 
de resultados objetivando 
alcançar as metas estabe-
lecidas e lidar uma equipe. 
Também é necessário ter 
experiência em varejo na 
área de alimentos e pere-
cíveis, habilidade em infor-
mática e boa comunicação.
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A Sonae Sierra Brasil, administradora do Passeio das Águas Shopping, anun-
ciou seus resultados do 1º trimestre deste ano. A empresa registrou cresci-
mento de vendas em todos os empreendimentos que administra, tendo um 
aumento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2018. Mais uma vez o 
bom resultado foi puxado pelo Passeio das Águas, que se beneficiou do me-
lhor desempenho de seus lojistas aliado à sua alta na taxa de ocupação, que 
atingiu a marca de 95%, ou seja, 1,7 ponto percentual acima do 1T18, atingin-
do um crescimento de 9,2% em vendas, nos três primeiros meses de 2019.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 19 DE junho DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Com gol histórico de Marta, Brasil 
vence Itália e avança no mundial

a Seleção Brasileira 
Feminina está nas 
oitavas de final da 

Copa do Mundo 2019. A 
classificação veio nesta 
terça-feira (18) após a vitó-
ria de 1 a 0 para cima da 
Itália no Stade du Hainaut, 
em Valenciennes, na Fran-
ça. Autora do gol da vitória 
do Brasil, Marta entrou 
para a história dos Mun-
diais e se tornou a maior 
goleadora entre homens 
e mulheres. Com 17 bolas 
na redes, a rainha deixou 
o alemão Klose para trás 
e lidera as estatísticas de 
forma isolada.

Com a vitória da Austrá-
lia por 4 a 1 em cima da 
Jamaica no outro duelo da 

terceira rodada, o Grupo C 
terminou com o empate 
triplo entre Brasil, Itália e 
Austrália. As três seleções 
acumularam seis pontos. 
Em desvantagem nos cri-
térios de desempate, a 
Seleção Brasileira avançou 
como uma das quatro me-
lhores terceiras colocadas.

O JOGO
Em ritmo intenso, a 

Seleção Brasileira tentou 
controlar as ações. Com as 
linhas avançadas, o Bra-
sil chegou a pressionar a 
saída de bola e sondar a 
área das adversárias, mas 
foi a Itália que criou pri-
meira grande chance. Aos 
quatro minutos, Bárbara se 

esticou toda e espalmou o 
chute rasteiro de Bonan-
sea. A Seleção manteve a 
postura ofensiva e empla-
cou uma blitz com uma 
sequência de quatro es-
canteios consecutivos aos 
16 minutos. Na primeira 

cobrança de Marta, De-
binha antecipou a mar-
cação, emendou de letra 
e por pouco não surpre-
endeu a goleira Giuliani, 
que pegou no susto. Na 
segunda tentativa, Marta 
cobrou fechado e quase 

anotou um gol olímpico. 
Aos 39 minutos, Bárbara 
levou a melhor novamen-
te para cima da atacante 
Bonansea e parou o con-
tra-ataque italiano.

A Seleção Brasileira vol-
tou pressionando as italia-

nas. Logo aos seis minutos, 
Andressinha ficou muito 
perto de abrir o marca-
dor em cobrança de falta, 
mas a bola explodiu no 
travessão. Aos 10, Kethel-
len subiu mais alto que as 
adversárias e, de cabeça, 
assustou a goleira Giuliani, 
que viu a bola tirar tinta da 
trave. Com maior volume 
de jogo, o Brasil continuou 
em cima e chegou ao gol 
da vitória aos 28 minutos. 
Após Debinha ser derruba-
da na área, Marta mostrou 
categoria para definir a 
partida e entrar para a his-
tória dos Mundiais ao al-
cançar a marca de 17 gols 
na competição.

BRASIL
Bárbara; Letícia (Po-

liana), Kathellen, Mô-
nica e Tamires; Thaísa, 
Andressinha, Ludmilla e 
Debinha; Marta (Luana) 
e Cristiane (Bia Zanerat-
to). Técnico: Vadão.

Decisiva, rainha define a vitória 
brasileira sobre as italianas, na terça-
feira (18), chega a 17 gols em Mundiais e 
ultrapassa o ex-atacante alemão Klose
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