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PSG quer 300 milhões 
de euros para liberar 
Neymar ao Barcelona

Governo de Goiás anuncia 
atração de 16 novas 

empresas com expectativa 
de investimento de mais 

de R$ 1,5 bi
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eConomia

Governo anuncia atração de 16 novas empresas 
com expectativa de mais investimentos

“não existe ne-
nhuma políti-
ca social com 

maior alcance e resul-
tado do que aquela que 
gera emprego.” Com essa 
afirmação, o governador 
Ronaldo Caiado anun-
ciou, na tarde desta ter-
ça-feira (18/6), que mais 
de 7,6 mil empregos di-
retos e indiretos devem 
ser criados pelo interior 
do Estado nos próximos 
meses. A estimativa foi 
feita diante da assina-
tura do protocolo de 
intenções para a instala-
ção de 16 novas empre-
sas no Estado, o que vai 
gerar investimentos na 
ordem de R$ 1,5 bilhão.

Caiado citou a quebra 
de burocracias como a 
marca da atual gestão 
que mais tem atraído 
novos investidores. Junto 
a isso, comentou sobre a 
preocupação em dar ce-
leridade ao registro de 
pessoas jurídicas e a ma-
nutenção dos incentivos 
fiscais. “Esse protocolo de 
intenções mostra a nova 
política de governo, de 
dar prioridade principal-
mente na redistribuição 
das empresas por Goiás. 
Com isso, tentamos ala-
vancar as regiões mais 
carentes, criando milha-
res de empregos e uma 
perspectiva daquilo que 
é fundamental: emprego 
e condição digna de vida.”

As 16 empresas se-
rão distribuídas em 12 
cidades goianas: Anápo-
lis, Abadiânia, Aparecida 
de Goiânia, Cristalina, 
Firminópolis, Goiânia, 
Goianápolis, Itumbiara, 
Jaraguá, Jataí, Paraúna 
e Quirinópolis. São em-
preendimentos dos mais 
variados segmentos, 
como indústria têxtil, 
alimentos, energia, mi-
neração e maquinários 
agrícolas. A regionaliza-
ção industrial, percebi-
da na diversidade das 
cidades, é uma deter-
minação do governador 
Ronaldo Caiado, pre-
sente, inclusive, em seu 
plano de governo. “Nos-
so objetivo é dar opor-
tunidades aos cidadãos 
e movimentar a econo-
mia de Goiás”, defende.

Celeridade
Os trâmites em torno 

da abertura das novas 
indústrias são interme-
diados pela Secretaria 

de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC). 
O titular da pasta, Wilder 
Morais, lembrou que as 
16 empresas anunciadas 
nesta terça-feira se jun-
tam a outras 27 que já 
firmaram o compromisso 
junto ao Estado, em abril 
último. A plena instalação 
de todas elas, projetou, 
deve levar um período de 
até dois anos. “Com isso, 
garantimos o incremento 
de R$ 400 milhões anu-
ais de ICMS para o Esta-
do, além de acrescentar 
mais de R$ 8 bilhões no 
nosso PIB”, calculou.

O secretário comentou, 
ainda, sobre a primei-
ra reunião do Conselho 
Superior de Desenvolvi-
mento, realizada nesta 
segunda-feira. A lei que 
o criou é de 2011, mas o 
projeto só saiu do papel 
agora, na gestão de Caia-
do. O grupo de trabalho, 
que reúne diversas secre-
tarias, tem como objetivo 
estabelecer diretrizes de 

fomento de projetos de 
industrialização, comér-
cio e serviços. “O governo 
tem que dar celeridade 
para que as empresas ve-
nham operar no Estado o 
mais rápido possível.”

Oportunidade
Diretor da VMG Bio-

energia e Agronegócio, 
Emerson de Oliveira foi 
um dos empresários a 
assinar o protocolo de in-
tenções. Com investimen-
to de R$ 550 milhões, a 
unidade, que será insta-
lada em Jataí, vai gerar 
cerca de 1,2 mil empre-
gos diretos e indiretos. A 
alta produção de milho 
na região, disse, foi o que 
chamou atenção para a 
abertura do novo negó-
cio. “Isso nos motivou a 
trabalhar com o etanol 
de milho, que vem sendo 
bem promissor.”

Já o prefeito de Abadi-
ânia, Zé Diniz, disse que a 
cidade está recebendo de 
braços abertos a oportu-

nidade de ver instalada 
em suas terras um novo 
negócio, especialmente 
após o escândalo envol-
vendo o médium João de 
Deus – o que impactou 
negativamente o turismo 
e, consequentemente, a 
economia local. No mu-
nicípio será montada a 
Sumay do Brasil, com in-
vestimento inicial de R$ 
2 milhões e expectativa 
de 420 empregos dire-
tos e indiretos. “Goiás é 
isso que vocês viram, e é 
isso que temos para ofe-
recer”, disse o prefeito, 
ao destacar a potência 
do Estado e agradecer 
Caiado por olhar para 
todos os municípios com 
os mesmos olhos.

O bom relacionamento 
de Caiado com o governo 
federal e com a classe 
empresária também foi 
elogiado. Na avaliação 
do presidente da Associa-
ção Pró-desenvolvimento 
Industrial do Estado de 
Goiás (Adial), Otávio Lage 

de Siqueira Filho, há um 
sentimento de trabalho 
em equipe em prol do Es-
tado. “De mãos dadas va-
mos conseguir fazer com 
que Goiás seja um exem-
plo para o Brasil de gera-
ção de emprego e cresci-
mento. Tenho certeza que 
o governador, com seu 
empenho e na ligação 
que tem com o governo 
federal, com o presidente 
e vários ministros, vai fa-
zer com que Goiás possa 
sair da crise.”

Participaram do even-
to os secretários Cristia-
ne Schmidt (Economia), 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to), Pedro Henrique Sales 
(Administração); o presi-
dente da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), Enio 
Caiado; além de outros 
auxiliares do governo 
estadual, prefeitos, de-
putados, vereadores e 
empresários.

Protocolo de 
intenções entre 
o governo e os 
empresários foi 
oficializado com 
a expectativa 
de criar 7,6 mil 
empregos em 13 
cidades goianas
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aparecida de goiânia

Última sessão ordinária do semestre é 
marcada por intenso trabalho legislativo

Foi aprovada a LDO 
para o exercício finan-
ceiro de 2020, com 

uma estimativa de receita 
total de mais de 1 bilhão e 
300 milhões de reais.

Dentro do planeja-
mento governamental, a 
lei de diretrizes orçamen-
tárias funciona como uma 
espécie de guia para defi-
nir como a Prefeitura vai 
aplicar os recursos pú-
blicos em todas as áreas 
para o exercício financei-
ro do ano subsequente. É 
também a partir dela que 
a gestão municipal ela-
bora a Lei de Orçamento 
Anual (LOA) e o Plano 
Plurianual (PPA). Ao mes-
mo tempo, a LDO estabe-
lece as metas fiscais, os 
riscos fiscais e como eles 
serão contingenciados.

Ainda, a lei de diretri-
zes permite um novo pa-
râmetro para arrecadação 
bimestral, que possibilita, 
por exemplo, o acompa-
nhamento mais detalha-
do das receitas e despe-
sas do Executivo.

Regularização 
das Igrejas

Outro destaque ficou 
por conta da aprova-
ção do Projeto de Lei Nº 
046/19, que dispõe sobre 
a regularização de imó-
veis públicos ocupadas por 
entidades religiosas em 
Aparecida de Goiânia.

De acordo com a lei, se-
rão regularizados os imó-
veis públicos apossados 
por entidades religiosas 
que foram ocupados até 
31 de dezembro de 2016, 
desde que exista algum 
ato administrativo ou legal 
que autorizou a ocupação. 
Sendo que a compensa-
ção por parte da entidade 
religiosa poderá ser feita 
de três formas: pagamento 
em moeda corrente, per-
muta de Imóveis ou pres-
tação de serviços sociais.

Segundo justificativa 
da Prefeitura, a lei se jus-
tifica por conta do “papel 
de destaque dessas enti-
dades na recuperação de 
pessoas com envolvimen-

to com drogas lícitas e 
ilícitas, ensinando valores 
éticos, morais e religiosos 
além de prepará-las para o 
mercado de trabalho, mi-
nistrando um ofício digno 
para que possam caminhar 
com suas próprias pernas”.

Cadeiras de rodas 
em centros comer-
ciais e bancos

Também foi aprova-
do o  Projeto de Lei Nº  
029/2019, do vereador 
Isaac Martins, que visa so-
bre a obrigatoriedade no 
município de disponibili-
zar cadeiras de rodas nas 
agências bancárias, nos 

hipermercados, shopping 
centers e centros comer-
ciais, para uso de pessoas 
com deficiência e com mo-
bilidade reduzida.

De acordo com o vere-
ador, todos os brasileiros 
gozam dos mesmos direi-
tos e obrigações, ou seja, 
não deve haver nenhuma 
distinção entre pesso-
as que se encontrem na 
mesma situação.

“Proponho esta lei para 
garantir aos cidadãos com 
deficiência e mobilidade 
reduzida o direito de livre 
circulação com seguran-
ça, nestes ambientes, para 
terem um conforto ao re-
alizarem suas tarefas”, co-
mentou o parlamentar.

Saiba Dizer Não
Com a aprovação do 

Projeto de Lei Nº 004/19, 
fica instituído no mu-
nicípio a semana “saiba 
dizer não” contra o sui-
cídio, racismo, violência, 
combate às drogas e 
preconceito nas Escolas 
Públicas. A propositura 
foi do vereador Cláudio 
Nascimento (PRB).

A data para realiza-
ção do evento de cons-
cientização, segundo o 
projeto, será a segunda 
semana de agosto.

Vem brincar comigo
Buscando uma rela-

ção mais lúdica entre 
pais e filhos, dentro do 

ambiente escolar, o vere-
ador Cláudio Nascimen-
to também propôs, por 
meio do Projeto de Lei 
Nº 025/19, a instituição, 
nas escolas municipais 
do município, da semana 
“Vem brincar comigo”.

Com a aprovação da 
matéria, a semana será 
realizada durante o mês 
de outubro.

“Procuramos com esse 
projeto resgatar o tempo 
perdido que os pais têm 
com os seus filhos, além 
de melhorar a qualidade 
do tempo que eles passam 
juntos”, explicou Cláudio.

“Dia da procissão de 
Pretos Velhos”

Por fim, de autoria do 
Poder Executivo, foi apro-
vado o Projeto de Lei Nº 
016/19, que, ao alterar a 
lei que institui a data co-
memorativa denominada 
“Dia Municipal dos Povos 
e Comunidades Matriz 
Africana” em Aparecida de 
Goiânia, também incluiu  
a data comemorativa “Dia 
da procissão de Pretos Ve-
lhos”, que será celebrada 
anualmente no terceiro 
domingo do mês de maio.

Após aprovação, os 
projetos são encaminha-
dos ao Prefeito, que tem 
quinze dias para sancio-
nar ou vetar a lei. Em caso 
de inércia do Poder Exe-
cutivo, o projeto aprova-
do volta pra Casa de Leis, 
para ser promulgado.

na última sessão ordinária do semestre, antes do recesso legislativo, a Câmara Municipal de Aparecida 
de Goiânia aprovou vários projetos de leis, dentre eles a lei que estabelece as diretrizes orçamentárias 
para o próximo ano e a regulamentação de imóveis públicos utilizados por instituições religiosas
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ABC discute expansão com MCTIC e Senado Federal
O presidente da Agência 
Brasil Central (ABC), Vas-
sil Oliveira, participou, 
em Brasília, de audiên-
cia com o senador goia-
no Vanderlan Cardoso, 
presidente da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação 
e Informática do Sena-
do, recebendo o apoio 
do parlamentar para as 
iniciativas que ajudem 
os veículos da ABC na 

empreitada de moder-
nização e atualização 
tecnológica. O parla-
mentar goiano colocou 
seu gabinete à dispo-
sição da ABC para de-
mandas da TV Brasil 
Central e RBC FM e Rá-
dio Brasil Central AM.

Em seguida, esteve 
com o secretário de ra-
diodifusão do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunica-

ções (MCTIC). O pre-
sidente estava acom-
panhado da diretora 
de Telerradiodifusão, 
Imprensa Oficial e 
Site, jornalista Elizeth 
Araújo, e do coorde-
nador de Apoio Técni-
co da ABC, engenheiro 
Alexandre Momotuk.

Na pauta da audiên-
cia, os técnicos do MC-
TIC e da ABC trataram do 
processo de expansão 

digital da Televisão Bra-
sil Central, que está em 
andamento desde 2014 
e agora deve ganhar ce-
leridade. Foram também 
abordados assuntos que 
envolvem os desafios 
no novo momento das 
emissoras de rádio da 
ABC, RBC FM e Rádio 
Brasil Central, a exem-
plo de estudos para a 
migração da AM para 
FM em Goiânia.
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Prefeitura investe em drenagem para 
solucionar problemas de enchentes

a região central de 
Goiânia, princi-
palmente entre a 

Praça Cívica e a Avenida 
Independência, na região 
da 44, sofre durante o pe-
ríodo chuvoso, por causa 
do alto índice de imper-
meabilização do solo. 
Com a construção da rede 
de drenagem, já em pro-
cesso acelerado, o pro-
blema terá uma solução 
definitiva.

Com orçamento de R$ 
7,5 milhões e extensão de 
2,6km, a rede, que integra 
o complexo do BRT, per-
mitirá o lançamento das 
águas pluviais no Córre-
go Capim Puba, solucio-
nando o problema com 
enchentes e alagamentos 
na região da Rua 44, Ave-
nida Independência, Pra-
ça do Trabalhador, Ave-

nida Goiás e adjacências, 
Praça do Bandeirante e 
Praça Cívica.

O projeto da rede é 
audacioso e conta com 
uma tubulação em Ribi-
loc (PVC), de 500mm de 
diâmetro, na Praça Cívi-
ca (início), e de 1.600mm 
de diâmetro (1,60m), no 
Capim Puba, onde será o 
lançamento. A capacidade 
de vazão é de 10 mil li-
tros de água por segundo.

Para o secretário de 
Infraestrutura e Servi-
ços Públicos, Dolzonan 
da Cunha Mattos, com 
o sistema de drenagem, 
Goiânia dará um salto 
qualitativo muito grande 
na área de saneamento 
ambiental, proporcionan-
do a uma região muito 
populosa, mais segurança 
no período de chuva. “As 
ruas têm sido os canais 
de condução das águas 

pluviais, com essa rede 
de drenagem que esta-
mos construindo, vamos 
solucionar o problema de 
enchentes e alagamentos 
e a região central estará 
segura no período das 
chuvas”, afirma.

Rede de drenagem
A obra teve inicío em 

março deste ano e, por 
ser o trecho mais com-
plexo, começou pela Rua 

4, no Setor Norte Ferro-
viário, onde fará o lança-
mento no Capim Puba, de 
lá passará pela Avenida 
Oeste, no Setor Marechal 
Rondon, seguirá pela Rua 
74 e subirá a Avenida 
Goiás, cruzará a Avenida 
Independência e chegará 
até a Praça Cívica. Entre a 
Independência e a Praça 
Cívica, cerca de 1,9km, a 
rede será dupla.

O trecho entre o Se-

tor Norte Ferroviário e a 
Avenida Independência 
deverá ser concluído até 
o final do próximo mês. 
A sequência, na Aveni-
da Goiás, avançará em 
conjunto com os demais 
serviços do BRT, com revi-
talização completa – cal-
çamento, paisagismo, ilu-
minação, sinalização de 
trânsito – com previsão 
de término para agosto 
do próximo ano.

A rede, de 2,6km 
de extensão e 
orçamento de 
R$ 7,5 milhões, 
será totalmente 
concluída em 
agosto de 2020
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Projeto “Pipa sem Cerol” mobiliza escolas de Senador Canedo
Em uma ação conjunta 
entre a Prefeitura de Se-
nador Canedo, por meio 
das Secretarias de Segu-
rança Pública e Mobilida-
de Urbana e de Educação 
e Cultura, os agentes da 
SMT, Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Conse-
lho Tutelar, percorrerão 
todo o município cons-
cientizando crianças e 
pais dos riscos do uso 
do cerol – mistura de 
vidro moído com cola, 
utilizado nas linhas das 
pipas que podem causar 
graves ferimentos.

O projeto “Pipa sem 
Cerol” foi criado em cum-
primento da Lei Estadual 
nº 17.700/12, que proíbe 
o uso do cerol e linha 
chilena, atribuindo res-
ponsabilidade criminal 
e civil aos responsáveis 

pelos danos causados e 
será realizado em todas 
as escolas municipais de 
Senador Canedo, com o 
processo de apreensão 
das linhas em toda a co-
munidade, durante o pe-
ríodo de férias.

Além disso, existe 
atualmente outra Lei 
Municipal 2.041/17 que 
proíbe a produção, co-
mercialização, armaze-
namento, transporte e 
distribuição de cerol, 
linha chilena e quais-

quer outros materiais 
cortantes usados nas li-
nhas de pipa. Quem uti-
liza tais composições 
pode ser enquadrado 
no crime de lesão cor-
poral culposa, que traz 
perigo para a vida.

Benefícios e 
resultados

O projeto visa informar 
e incentivar a população 
ao não uso de cerol. Pa-
lestras, concurso de re-
dação e oficina de pipas, 
serão oferecidos à popu-
lação do município como 
forma de ensino aos va-
lores da vida, bem como 
a importância das brinca-
deiras e os cuidados ne-
cessários para manter um 
ambiente seguro e sau-
dável durante as férias.

O secretário munici-
pal de Segurança Públi-
ca e Mobilidade Urbana 
afirma que, com as crian-
ças, os resultados desta 
ação são positivos. “De 
forma lúdica, as crianças 
entendem os proble-
mas causados pelo uso 

do cerol e ajudam a di-
minuir o uso das linhas 
cortantes. Esse processo 
é de formiguinha, mas 
com continuidade temos 
tido excelentes resul-
tados com a participa-
ção cada vez maior das 
crianças, que explicam 
aos colegas que o uso 
do cerol não é legal”, diz.

Após as palestras nas 
escolas e o processo de 
apreensão das linhas du-
rante as férias, o encer-
ramento do projeto será 
marcado pelo concurso 
de redação e concurso 
de pipas que envolverão 
quatro escolas do muni-
cípio, com premiação. O 
único pré-requisito para 
participar dos concursos 
é estar matriculado na 
rede municipal de ensino 
de Senador Canedo.
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  “Euphoria”, nova série da hBo, estreou 
e já chocou diversos espectadores. Ela 
mostra um grupo de adolescentes do 
Ensino Médio lidando com drogas, sexo, 
traumas, redes sociais e a busca de uma 
identidade.

  Pabllo Vittar esteve presente em um 

evento, em nova York, organizado pela 
onu (organização das nações unidas), que 
homenageava o aniversário da Rainha 
Elizabeth II.

  Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del 
Rey devem fazer uma música juntas, mas 
até então é apenas rumor. Mas tanto Miley 

quanto Ari curtiram posts no Instagram 
que falam desse feat.

  Shawn Mendes compartilhou em seu 
Instagram, um teaser misterioso ao lado de 
Camila Cabello. Sem legenda alguma, os 
cantores aparecem quase se beijando em 
uma filmagem com filtro de cores quentes.

sPolETo
o Spoleto fechou uma parceria com 

a Fazenda Futura, primeira foodtech 
brasileira a criar carne vegetal idêntica 

à animal. juntos, vão produzir três 
produtos com carne sem origem animal: 

almôndega, polpetone e o tradicional: 
molho à bolognesa. A novidade tem 

previsão de chegada aos restaurantes 
da rede no segundo semestre de 2019. 

A expectativa é de que a longo prazo 
esses itens respondam por 20% dos 

pratos. 

ENcoNTRo
no próximo dia 25, o hotel Real 
Executive será sede do Primeiro 

Simpósio de Cultura de Turismo. A chefe 
do núcleo Fomento à Arte e Cultura, 

Sacha Witrwsk, o superintendente de 
Turismo da Prefeitura de Aparecida 

de Goiânia e presidente do fórum, 
Guido Marco, e o presidente da Goiás 

Turismo, Fabrício Borges Amaral, 
estarão presentes no evento. A proposta 

é promover o desenvolvimento das 
atividades no turismo, contribuindo 
com a sustentabilidade e cidadania, 

sendo uma maneira de inclusão social e 
geração de empregos locais.

BloG
Goiás já é considerado um dos principais 
polos de confecção e moda do País. Para 

se ter uma ideia, só a famosa Região da 
44 em Goiânia registra um movimento 
financeiro médio de 700 milhões/mês.

justamente para contribuir com a 
essa cadeia produtiva, os fundadores 
da República da Moda, loja âncora de 

atacado que será inaugurada no Estação 
da Moda Shopping, lançam quinta-feira, 

27 de junho, o Blog Viva de Moda. 

Miss PlUs
Ser Miss pode ser o sonho de muitas 

mulheres, mas o mais legal do 
concurso Miss Plus Eco Goiás 2019 

– 1ª edição presencial – que será 
realizado no dia 28 de junho, são 

os verdadeiros valores próprios e o 
resgate à autoestima das candidatas. 

o concurso é idealizado por duas 
mulheres fortes – Silvana Silva e Erika 
Lopes –, que passaram por problemas 
pessoais ao longo de suas vidas, mas, 

deram a volta por cima e hoje buscam 
ajudar aquelas que por imposição de 

uma sociedade com padrões estéticos 
mais magro, sofrem preconceitos.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Desafio - O especialista do setor imobiliário Paulo Toledo e os publicitários Vítor Marques e Joyce Furtado assumiram o desafio inusitado 
de receber convidados em seis pontos distintos da capital para o lançamento do Plateau d’or e celebraram o sucesso da ação. 

Bistrô Alive - Renato, Erica e Daniela Rodrigues da Cunha com 
Fernando hanna na inauguração do Bistrô Alive by hanna, o 
primeiro espaço assinado pelo chef Fernando hanna. 

2 3

4

Lançamento - As influenciadoras Flávia Toledo e Poliana 
Toledo conheceram as novidades da linha Make B. Pele de o 
Boticário, que proporcionou um curso de automaquiagem para as 
convidadas no Make up Studio, do Shopping Bougainville. 
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Expo Goiás Turismo - Fernanda Cury, vice-presidente 
do Cetur-Go, e Ricardo Rodrigues, diretor do hotel Real 
Executive e presidente do SindTur-Go e Cetur-Go, estiveram 
presentes no coquetel de lançamento da Expo Goiás Turismo.
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Bolsonaro: abro mão da reeleição se 
Brasil passar por reforma política

o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
disse na tarde de 

hoje (20), após participar 
da 27ª edição da Marcha 
Para Jesus, na capital pau-
lista, que abriria mão da 
reeleição se o Brasil pas-
sar por uma séria reforma 
política. “Agora, se não 
tiver uma boa reforma 
política e o povo quiser, 
estamos aí para continuar 
mais quatro anos”.

Durante seu discurso, 
Bolsonaro disse que o es-
tado é laico, mas o pre-
sidente é cristão. “Vocês 
[evangélicos] foram decisi-
vos para mudar o destino 
dessa pátria maravilhosa 
chamada Brasil. Todos nós 
compartilhamos dessa 
responsabilidade, onde 
primeiro Deus, depois a 
família respeitada e tradi-
cional acima de tudo”.

Aos evangélicos, Bol-
sonaro disse que todos 
sabem que o Brasil tem 
problemas sérios de éti-
ca, moral e economia, 
mas entende ser possível 
reverter essa condição.

“Podemos ser o ponto 
de inflexão mas entende-
mos que é possível fazer 
com que um dia o Brasil 
seja colocado no local de 
destaque que merece”. 

Entrevista a 
jornalistas

Bolsonaro disse à im-
prensa que pegou o Brasil 

arrebentado economica-
mente e que o governo 
está trabalhando para re-
verter a situação. 

“Não há ato de cor-
rupção no meu governo. 
Quem cria emprego não 
é presidente, é a inicia-
tiva privada. Nós quere-
mos que, uma vez que os 
empreendedores tenham 
confiança em nós, eles in-

vistam”, disse o presidente.
Bolsonaro tornou a 

minimizar o caso de va-
zamentos de supostas 
conversas do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, e dis-
se que Moro é um patrimô-
nio nacional, responsável 
por um excelente trabalho 
após o que chamou de sa-
que no Brasil, resultado da 
corrupção. “O juiz conversa 

com ambas as partes. Se é 
que é verdade aquilo, não 
vejo nada demais. Eu ja-
mais vou inquiri-lo”. 

Quando questionado 
sobre declarações do ex-
-ministro general Calos 
Alberto Santos Cruz de 
que há muita bobagem 
no governo, Bolsonaro 
disse que o general é pá-
gina virada. “Ele integrou 

o governo por seis meses 
e nunca disse que tinha 
bobagem lá dentro.”

O presidente ressaltou 
ainda que sobrevoou a ci-
dade de Miracatu, no Vale 
do Ribeira, e verificou a 
existência de montanhas 
de grafeno (substância 
extraída de camadas su-
perficiais de grafite e que, 
pelas suas propriedades 
físicas tem diversas apli-
cações tecnonológicas), 
matéria-prima que o 
mundo inteiro quer. “Falta 
uma tecnologia um pou-
co mais apurada para que 
se tire o grafeno de lá”.

Marcha para Jesus
A Marcha para Jesus é 

aberta à população e tem 
como objetivo reunir igre-
jas cristãs do país e do 
mundo. O encontro come-
çou com uma caminhada 
que saiu do estação Metrô 
Luz, na região central da 
capital paulista, às 10h, e 
seguiu em direção à Praça 
Heróis da Força Expedicio-
nária Brasileira, próximo 
ao Campo de Marte, na 
zona norte de São Paulo. 

Participaram do per-
curso de 3,5 quilômetros, 
10 trios elétricos acom-
panhados por mais de 3 
mil caravanas de várias 
partes do país. O evento 
recebeu dezenas de ban-
das, cantores e cantoras 
do segmento gospel.

Presidente 
participou da 
Marcha para 
jesus em 
São Paulo
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Melhora a confiança 
do empresário, diz CNI
O Índice de Confiança 
do Empresário Indus-
trial (ICEI) alcançou 56,9 
pontos em junho. A alta 
de 0,4 ponto em relação 
a maio interrompe uma 
série de quatro quedas 
consecutivas do indica-
dor, que está 2,4 pontos 
acima da média histórica 
(54,5 pontos). As infor-
mações são da pesquisa 
divulgada hoje (19) pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

Os indicadores do 

ICEI variam de zero a 
cem pontos. Quando es-
tão acima dos 50 pontos 
indicam empresários 
confiantes.

Segundo a CNI, o índi-
ce deste mês é 7,3 pon-
tos superior ao de junho 
do ano passado, quando 
o otimismo dos empre-
sários foi fortemente 
afetado pela greve dos 
caminhoneiros.

De acordo com a 
pesquisa, o otimismo é 
maior nas grandes em-

presas, segmento em 
que o índice de confian-
ça de junho ficou estável 
em 57,6 pontos. Nas mé-
dias, o índice subiu um 
ponto em relação a maio 
e alcançou 56,7 pontos. 
Nas pequenas, o índice 
cresceu 0,7 ponto e ficou 
em 55,8 pontos.

Esta edição do  foi 
feita entre 3 e 12 de ju-
nho, com 2.400 empresas. 
Dessas, 940 são peque-
nas, 898 são médias e 
562 são de grande porte.
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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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Le pArIsIeN

PSG quer 300 milhões de euros 
para liberar Neymar ao Barcelona

o Paris Saint-Ger-
main definiu o 
preço para liberar 

o atacante Neymar para 
voltar ao Barcelona. Se-
gundo o jornal francês 
Le Parisien, o clube fran-
cês quer receber 300 
milhões de euros (cerca 
de R$ 1,3 bilhão) pela 
transferência.

O brasileiro foi con-
tratado pelo PSG por 222 
milhões de euros (R$ 819 
milhões), valor de sua 
multa rescisória à época, 
há dois anos. O time fran-
cês promete fazer jogo 
duro para liberá-lo.

A informação do “Le 
Parisien” foi publicada 
poucas horas depois de 

o jornal Mundo Deporti-
vo revelar que o jogador 
pediu ao presidente do 
PSG, Nasser Al-Khelaifi, 
para ser negociado. Se-
gundo o periódico cata-
lão, Neymar enviou uma 
mensagem para o man-
datário com o seguinte 
teor: “Não quero jogar 
mais aqui. Quero voltar 
à minha casa de onde 
nunca devia ter saído”.

O pedido teria sido 
feito antes de Nasser Al-
-Khelaifi conceder en-
trevista à revista “France 
Football”, quando citou 
nominalmente o atacan-
te, dizendo que ele “não 
foi obrigado a assinar 
contrato com o PSG” e 

que não “queria mais ne-
nhum comportamento de 
celebridade” no clube.

O Barcelona estuda 

uma maneira de viabi-
lizar o negócio sem ter 
de arcar com o valor 
exigido pelo PSG. O pre-

sidente Josep Maria Bar-
tolomeu gostaria de en-
volver alguns jogadores 
como Umtiti, Dembélé 

e Rakitic, além de uma 
quantia considerável em 
dinheiro. Apenas os três 
jogadores valeriam cer-
ca de R$ 1 bilhão.

Até Lionel Messi en-
trou na negociação, se-
gundo o jornal El Mundo. 
O argentino teria pedido 
ao presidente do Bar-
celona para esquecer o 
atacante francês Antoine 
Griezmann, que já teria 
um acordo com o time ca-
talão e anunciou sua saí-
da do Atlético de Madrid, 
e se esforçar para contra-
tar o amigo Neymar.

Com uma lesão no 
tornozelo direito e sob 
os holofotes por cau-
sa das acusações de 
agressão e estupro pela 
modelo Najila Trindade, 
Neymar deve viver dias 
agitados até que o seu 
futuro dentro de campo 
seja definido.

o clube francês quer receber 
300 milhões de euros (cerca de 
R$ 1,3 bilhão) pela transferência
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