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n o prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha está investindo pesado em 
shows e em um programa de atendi-
mento direto nos bairros. o objetivo 
de preparar um colchão de populari-
dade para a reeleição no ano que vem. 

n Esta coluna recebeu fotos de 
moradores de Posse confirmando: 
o parque de diversões implantado 
na cidade pelo ex-governador Zé 
Eliton está mesmo desativado e 
já apresenta os primeiros sinais de 
deterioração.

n opiniões divididas sobre a cavalga-
da do governador Ronaldo Caiado na 
pista onde se realizavam as Cavalha-
das de Palmeiras: para uns, o público 
reagiu com aplausos, enquanto, para 
outros, o que houve foram vaias.

n Mais impostos: para viabilizar 
o subsídio à tarifa do Eixo Anhan-
guera, o prefeito de Trindade Jânio 
Darrot sugere que seja cobrada 
uma taxa dos proprietários de au-
tomóveis registrados na Grande 
Goiânia. Ideia infeliz.

n A procuradora-geral da República 
Raquel Dodge, goiana, está a um pas-
so de ser reconduzida pelo presidente 
jair Bolsonaro, apesar de não integrar 
a lista tríplice eleita pelo Ministério Pú-
blico Federal há poucos dias.

n O governador Ronaldo Caiado só 
tem mais dois anos e seis meses de 
mandato, excluindo-se 2022, que é 
o último ano e será dominado pelo 
debate sobre a sua própria sucessão, 
inclusive se será ou não candidato. 

n A pergunta que mais se faz entre os 
políticos interessados na eleição do 
ano que vem para prefeito de Goiânia 
é sobre a possível inelegibilidade de 
Maguito Vilela, que tem condenações 
por improbidade em 2ª instância. 

n Vanderlan Cardoso está totalmen-
te empenhado na construção da sua 
imagem como parlamentar voltado 
para temas da modernidade, inclusi-
ve como presidente da Comissão de 
Ciência & Tecnologia do Senado. 

n A tentativa mal sucedida de barrar 
a emenda que permite a reeleição do 
presidente Lissauer Vieira trouxe um 
enorme desgaste para o secretário de 
governo Ernesto Roller. Ele fica no car-
go, mas o seu tamanho diminuiu.

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

Ao recorrer ao Judiciário e ganhar a liminar que suspendeu a de-
cisão do Tribunal de Contas do Estado que reprovou as contas go-
vernamentais de 2018, Marconi Perillo e Zé Eliton, principalmen-
te o primeiro, confirmam que o caminho escolhido para a defesa 
de ambos e preservação de seus direitos políticos até a próxima eleição é ganhar tempo. Ambos vão tentar retardar ao máximo o 
encaminhamento do parecer negativo à Assembleia, onde, pelo menos hoje, o clima é hostil e indica a reprovação definitiva das 
contas – o que suspende a elegibilidade dos dois por oito anos a partir da data da votação. Parece muito difícil que, obrigado a 
apreciar novamente o assunto, dessa vez com direito de defesa pleno assegurado a Marconi e Zé, o TCE venha a modificar o seu 
veredito. As irregularidades, pelo que se sabe, são gritantes e não podem, de maneira alguma, ser ignoradas. Quer dizer: a sugestão 
do Tribunal à Assembleia pela rejeição do balanço será encaminhada, em algum momento, porém quanto mais demorar, melhor. 
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FiM Da EXtENSÃo Do EiXo aNHaNGUERa SERia DEciSÃo coRREta
O fim das extensões do Eixo Anhanguera até Trindade, Goianira e Senador Canedo seria uma medida realista, coerente com a necessidade de privatização 
da Metrobus, daqui para o ano que vem – se o governo do Estado tiver juízo. É fato que milhares de usuários poderiam ser prejudicados, forçados a pagar 
por uma passagem mais cara assim que companhias particulares de transporte coletivo assumissem as linhas – que não são sustentáveis com a tarifa 
cobrada atualmente. o governador Ronaldo Caiado receberia um turbilhão de críticas, porém, pelo menos nesse caso, estaria tomando o caminho correto 
– que é a eliminação dos gastos que oneram o caixa estadual e não são sustentáveis. Mas não vai acontecer. Caiado recuou e vai manter as extensões, 
que continuarão a sangrar o caixa estadual. Praticamente todos os programas sociais herdados dos governos passados carecem de viabilidade financeira. 
Caiado deveria acabar a maioria e criar um novo padrão, enxuto economicamente. Mesmo enfrentando desgastes.

alEGo atiVa E cÂMaRa itiNERaNtE NÃo paSSaM DE DESpERDício
A Assembleia Legislativa, na gestão de Lissauer Vieira, e a Câmara de Vereadores de Goiânia, desde quando Anselmo Vieira foi o seu presidente, inventaram 
programas itinerantes com a suposta justificativa de se dirigir em fins de semana a cidades ou bairros para oferecer serviços públicos, consultas médicas, 
shows musicais e outros “benefícios” aos moradores de cada região. Claro, torrando uma fortuna em dinheiro público, com a intenção disfarçada de gerar 
ganhos políticos e eleitorais, aproveitando-se da ignorância e da boa vontade da população atingida. Com aluguel de escritórios, palcos móveis, banhei-
ros químicos, tendas, geradores, mesas e cadeiras, a Assembleia gastará R$ 1,2 milhão em um ano, excluído desses cálculo as despesas com servidores e 
acessórios. No caso do Câmara Itinerante, o desperdício é maior: mais de R$ 3 milhões anuais, despesa, aliás, que o Ministério Público Estadual considerou 
abusiva e destinada unicamente a fazer a autopromoção dos vereadores. E protocolou ação na justiça para acabar com a festa. 

calVÁRio JUDicial DE MaRcoNi Vai DURaR MaiS DE 10 aNoS
o volume de denúncias contra o ex-governador Marconi Perillo na justiça, inclusive a última, de natureza criminal, que trata do recebimento de propinas da odebre-
cht, exige um pelotão de advogados de defesa – há trabalho, pelo que se calcula, para pelo menos 20 profissionais, entre os quais um, o conhecido Kakay, de Brasília, 
cobra sozinho o triplo ou quádruplo de todos os demais, somados, já que é estrela de primeira grandeza da advocacia pátria. Estima-se que Marconi passará os 
próximos 10 anos da sua vida envolvido com esses processos, mais de 20, todos envolvendo ameaças ao seu patrimônio, já indisponibilizado na sua integralidade, 
inclusive a parte adquirida antes de ser governador do Estado. É um calvário e tanto para quem, por 20 anos, foi uma espécie de semideus para a política em Goiás.

DEpUtaDoS QUE DEFENDEM caiaDo SÃo iNEXpERiENtES oU DESpREpaRaDoS
não há nenhum destaque entre os oito únicos deputados deputados estaduais que, hoje, arriscam-se a defender o governador Ronaldo Caiado nos debates na 
Assembleia Legislativa. Quer dizer: eles se esforçam, mas, como alguns são novatos e inexperientes e outros, digamos assim, moles demais, acabam perdendo o 
confronto diário com a oposição – geralmente mais aguerrida e mais barulhenta em todo e qualquer Parlamento. Fazem o possível para vender o peixe de Caiado, 
mas sem maiores resultados, Álvaro Guimarães, Bruno Peixoto, Amauri Ribeiro, Eduardo Prado, Humberto Teófilo, Jeferson Rodrigues, Paulo Trabalho e Ra-
fael Gouveia, todos políticos no máximo medianos e bastante limitados em termos de qualidades intelectuais ou poder de retórica. Na média, só sabem dar 
resposta às críticas ao Palácio das Esmeraldas com ataques às administrações passadas, o que está longe do ideal para uma verdadeira bancada governista.

liMiNaR Do StF acaBoU tRaZENDo pRoBlEMaS E NÃo SolUÇÕES
A liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu por seis meses o pagamento de parcelas da dívida com a Caixa Federal, Banco do Brasil e BN-
DES criou um problemão para o governador Ronaldo Caiado. É que, por um erro na concepção e redação da ação pela Procuradoria Geral do Estado, 
foi também pleiteada a inclusão forçada de Goiás no Programa de Equilíbrio Fiscal, destinado dar fôlego financeiro às unidades federadas, que sim-
plesmente não existe e se encontra em tramitação inicial no Congresso. A PGE retificou a petição, substituindo o PEF pelo Regime de Recuperação 
Fiscal, cujas exigências são draconianas e envolvem medidas de austeridade para as quais não há clima político, já que dependem da aprovação da 
Assembleia, onde Caiado não tem margem de segurança, e da colaboração dos demais Poderes, inclusive os que têm o mesmo status de autonomia, 
como os Tribunais de Contas e o Ministério Público Estadual. Ninguém no governo, por enquanto, sabe como esse desafio será resolvido.

SEGREDo: QUaNto EStÁ cUStaNDo a NoVa iGREJa DE tRiNDaDE?
O templo que a Igreja Católica está construindo em Trindade, a pretexto de um novo santuário do Divino Pai Eterno, será o segundo maior do país 
e o terceiro em termos mundiais. Sob seu teto, poderão ser abrigados 250 mil fieis. Detalhe: o custo é mantido em segredo absoluto. As obras dessa 
verdadeira pirâmide do Egito estão adiantadas, mas só serão concluídas por volta de 2022. 

coNFiRMaDo: EStRatÉGia DE DEFESa 
DE MaRcoNi E ZÉ ElitoN É GaNHaR 
tEMpo No JUlGaMENto DaS coNtaS
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Revelação

Da cozinha para dentro

a política como ela 
é. Normalmente, 
trazida por per-

sonagens que falam a 
língua do povo, demons-
trando pouco traquejo. 
Assim, são feitas revela-
ções que podem mudar 
rumos de uma história. A 
fala, de viva voz e espon-
tânea, depõe, sem muita 
necessidade de prova. 
Ex-prefeito de Campina-
çu, Wellinton Rodrigues, 
o Nenzão, é um desses 
personagens. Acostuma-
do a comandar festas 
em sua cidade, regadas a 
chope, churrasco e músi-
ca sertaneja, Nenzão re-
velou um prestígio inco-
mum com o governador 
Ronaldo Caiado. E práti-
cas políticas, considera-
das pouco ortodoxas e 
que já causaram proble-
ma pra muita gente. Mas 
que são vistas com natu-
ralidade pelo político do 
interior goiano.

Pra não dizer que é 
coisa de interior, é bom 
lembrar um episódio da 
eleição de Goiânia, em 
1992. Darci Accorsi, no 
PT, liderava com folga 
a disputa contra Sandro 
Mabel, então no PMDB. 
No último debate, ques-
tionado sobre como 
estava sustentando a 
família, já que estava li-
cenciado dos cargos de 
professor na universidade 

e de deputado na Assem-
bleia Legislativa, Darci 
respondeu que tinha fei-
to um acordo com o seu 
suplente, que estava di-
vidindo o salário. “Meta-
de para ele, metade para 
mim” foi a frase usada à 
exaustão. Mabel perdeu 
a eleição, mas evitou um 
vexame maior no segun-
do turno, ao garantir a 
militância nas ruas. Nen-
zão pode causar outro 
tipo de problema.

Em uma entrevista 
dada à rádio comunitá-
ria da cidade, tocada por 
seu grupo político, Nen-
zão revela que nomeia 
quem quer para cargos 
do governo na cidade. 
Quem quiser, é só falar 
com ele. Canta de galo, 
dizendo ser ele o autor 
da façanha de levar Lin-
coln Tejota para a vice de 
Caiado. Bastou falar com 
ele. Se gabe de ter no-
meado gente no Senado, 
de ter sido funcionário 
fantasma naquela Casa 
legislativa e, o mais gra-
ve: garante ter um acordo 
com o governador para 
ganhar um percentual so-
bre liberação de verbas. 
Tudo legal, segundo ele. 
Com empresa montada e 
papel passado. Na velha 
política, uma prática que 
poderia ser chamada de 
propina. Mas que deve ter 
outro nome agora.

Confira alguns trechos 
dessa entrevista. Nenzão, 
por ele mesmo.

Jeitinho para pagar as 
contas:

Todo mundo sabe e 
isso não é segredo para 
ninguém que minhas 
despesas são caras. Eu 
tenho filho fazendo Me-
dicina, eu tenho casa 
aqui, eu tenho aparta-
mento em Goiânia, eu 
ajudo muitas pessoas 
(. . .) Se eu fosse trabalhar 
no Governo, que seria um 
cargo aí de Secretário, 
sobraria aí R$ 14 a R$ 
15 mil. Eu não daria con-
ta de pagar as minhas 
despesas. Então, o que 
eu fiz com o Ronaldo, 
Levisson? Legalmente 
eu tenho porcentagem 
sobre algumas pessoas 
que prestam serviços 
ao Governo. Eu tenho 
porcentagem, eu criei 
uma firma, emito nota 
e a pessoa me paga le-
galmente. Eu não estou 
fazendo lobby, nada. . . 
nada. . . É legalmente o 
que eu faço, mas é di-
fícil uma semana que 
eu não vou na casa do 
governador.

Sobre o trabalho no 
Senado, onde foi assessor 
de Wilder Moraes:

Eu trabalhei de em-
pregado uma vez só no 

Senado. Por que eu tra-
balhei lá? Porque o Wil-
der me usava mais para 
cuidar das coisas pesso-
ais dele. O meu salário 
era um dos maiores do 
Senado, eu ganhava R$ 
25 mil no Senado livre 
por mês que é um salá-
rio considerável, assim.. . 
e eu ia na terça com ele 
de manhã e na quinta-
-feira eu voltava.

Prestígio com o go-
vernador:

Se quiser que eu ligue 
agora para o Governador 
se demorar mais que três 
chamadas para ele aten-
der ao telefone...

Nenzão faz o vice:
E liguei e falei: “Lincoln, 

amanhã às 8 horas vamos 
tomar café lá na casa do 
Wilder”. Ele respondeu: “O 
que é padrinho?”... eu fa-
lei: “Você já foi escolhido 
o vice”. Ai ele ligou para 
o pai dele. E nos reuni-
mos às 8 horas da manhã 
da terça-feira na casa do 
Wilder. Aí ao ter a palavra 
o Lincoln falou: “Governa-
dor, na quinta-feira eu te 
dou a palavra”. Aí eu falei: 
“Você vai dar a palavra é 
amanhã por que o Marco-
ni é muito esperto, ele vai 
descobrir e vai minar”. Aí o 
Lincoln é do PROS, o Eu-
rípedes é o presidente do 
PROS, ele falou que tinha 
ido para Brasília falar com 

o Eurípedes. Eu falei: “Vai 
agora”. E o Leandro, que 
é o piloto do helicóptero, 
ele levou o Lincoln, já veio 
combinado com a Dona 
Cida mãe dele no lugar. Aí 
liguei e falei pro Ronaldo 
ele tinha ido pra São Pau-
lo e falei: “Ronaldo pode 
chamar uma coletiva pra 
amanhã”. Ele respondeu: 
“Coletiva do que, Nenzão?”. 
Eu disse: “Pronto, o Lincoln 
é o seu vice-governador”. E 
ele chegou me abraçando, 
se emocionou muito e na 
quarta-feira, no outro dia 
pela manhã, ele chamou 
uma coletiva na casa do 
Lincoln e o Lincoln vol-
tou no Marconi e o Mar-
coni falou: “Isso é coisa 
do seu padrinho Nenzão, 
né?”. . . E ele confirmou 
que foi, que “foi o meu 
padrinho mesmo”. Então, 
dizer que eu não tenho 
crédito no governo é 
chover no molhado, né?

Campinaçu é do Nenzão:
Todos, aqui em Campi-

naçu, o Ciretran que está 
aí foi indicação minha, 
que o Gil tá aí tem uns 
10 anos, Gil?... Tem uns 
dez anos que ele está aí 
retornou para o Ciretran... 
eu quero dizer também 
para o Hélio se ele quiser 
através de mim voltar eu 
consigo colocar ele como 
auxiliar para ajudar o Gil, 
não tenho interesse em 

tirar o emprego de nin-
guém... só por que ele foi 
lá sem eu e meu compa-
nheiro político é a família 
do Gil. Eu vou dizer um 
pouquinho aqui. O Cacá 
era, o saudoso Cacá, um 
dos homens mais com-
petentes, é sobrinho da 
Tó a mulher do Gil. E ela 
largou de votar no sobri-
nho para votar em mim. 
Tem favor que paga isso, 
neném? Tem gratidão 
que paga isso? Voltei a 
Agrodefesa que estava 
sem funcionários a moça, 
voltei da Agrodefesa. Co-
loquei lá em Minaçu o 
Amilson Seabra, eu quem 
coloquei ele no cargo. Co-
loquei o filho dele, né? A 
minha nora tá trabalhan-
do, coloquei a filha do 
Tiãozinho para trabalhar, 
o Tiãozinho pelo compro-
misso meu que está tra-
balhando já... ela já está 
trabalhando a Lídia. No 
Estado, Levisson, não tem 
cinco colégios de tempo 
integral abertos. Veio pra 
fechar, procura o Eliézer.

Prestígio de Nenzão:
Não tem um secretá-

rio de Governo do Ronal-
do Caiado, que não abre 
as portas para mim. Eu 
nunca marquei uma audi-
ência para falar com um 
secretário. Eu chego, bato 
na porta “o Nenzão que tá 
aí manda entrar”...
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Bombeiro Mirim forma 65 
estudantes em Senador Canedo

em solenidade de for-
matura do Programa 
Bombeiro Mirim de 

Senador Canedo, o vice-
-governador Lincoln Tejo-
ta ressaltou a importância 
de se investir na forma-
ção educacional e social 
de jovens e crianças para 
que o Estado tenha mais 
desenvolvimento social 
e econômico. “Na gestão 
pública lidamos com pro-
blemas de curto prazo, 
como uma ponte que cai, 
e que são mais visíveis. 
Mas as questões de longo 
prazo, como a formação 
de crianças pelo acesso 
à Educação e à Cultura, é 
que produzem frutos du-
radouros”, salientou. 

“Projetos como o Bom-
beiro Mirim é que dão bons 
resultados, pois envolvem 
toda a comunidade. Uma 
criança que aprende valo-
res como os ensinados pe-
los bombeiros dificilmente 
vai para um caminho ruim”, 
disse Lincoln durante a so-
lenidade. Ao todo, 65 estu-
dantes concluíram o curso.

“Estamos plantando na 
terra mais fértil. A resposta 
para um País e um Estado 
melhores vem através das 
crianças. Com a presença 
do Estado, que eu e o go-
vernador Ronaldo Caiado 
lutamos para que seja 
cada vez mais efetiva, e a 
mobilização da socieda-
de tenho fé que o futuro 
de Goiás será brilhante.” 
afirmou Lincoln.

Durante o evento, que 
foi realizado no 14º Bata-
lhão dos Bombeiros Mili-
tares, o vice-governador 
também inaugurou a aca-
demia de musculação e 
vestiário do batalhão.

O prefeito de Senador 
Canedo, Divino Lemes, 
ressaltou o apoio que o 
Governo de Goiás dá às 
forças de Segurança Públi-
ca. “Agradecemos, sobretu-
do, ao apoio dado com o 
helicóptero dos bombei-
ros, sempre presente em 
momentos cruciais”, disse. 
“Torcemos muito para que 
o governo Ronaldo Caiado 
seja vitorioso, pois Goiás 

merece”, completou.

Educação
O Programa Bombeiro 

Mirim contempla crian-
ças da faixa etária de 8 a 
12 anos, em sua maioria 
advindas do ensino pú-
blico. O projeto visa com-
plementar a formação 
escolar, com atividades 
extracurriculares através 
de parceria com escolas 
e instituições de ensino e 
assistência social.

Durante o curso são 
abordadas as disciplinas 
de prevenção a aciden-
tes domésticos, noções 

em emergências médicas, 
nós e amarrações, ordem 
unida, teorias de comba-
te a incêndio, educação 
física militar, futsal, vo-
leibol, handbol, capoeira 
e taekwondo, noções de 
orientação, entre outras 
atividades.

As atividades dos bom-
beiros mirins em Senador 
Canedo começaram em 
2002. O objetivo é propor-
cionar aos alunos a inte-
gração com a comunidade 
e a sociedade. Uma nova 
turma começa no mes-
mo dia da formatura, com 
100 novos alunos. A verba 

de manutenção é do fun-
do municipal, em parceria 
Ministério Público. O curso 
dura 12 meses.

Melhorias
A segurança pública é 

prioridade do governador 
Ronaldo Caiado e do vice-
-governador Lincoln Tejota. 
Durante os seis primeiros 
meses do ano, o governo 
implementou o serviço ae-
romédico dos bombeiros; 
o serviço de moto-resgate 
(Garra); inaugurou o quar-
tel de Silvânia; entregou 
sete viaturas de combate 
a incêndio; a reforma do 

quartel de Senador Cane-
do; deu início à obra da 
sala de situação de Defesa 
Civil e ao monitoramen-
to de barragens. Também 
tiveram início: a obra da 
central de assepsia de via-
turas, no valor aproximado 
de R$ 900 mil; além da ob-
tenção de mais de R$ 1,1 
milhão para aquisição de 
viaturas e equipamentos 
operacionais para Rio Ver-
de e Santa Helena.

Os resultados já apa-
recem.Na atual gestão 
os bombeiros realizaram 
mais de 11 mil ações pre-
ventivas e 27 mil resgates.

Durante solenidade, o vice-
governador destacou a importância 
da educação e da cultura
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festa do diViNo Pai eterNo

Rodovia dos Romeiros recebe melhorias 
para acolher público que passa pela região
Com a proximidade da 
Festa do Divino Pai Eter-
no, programação de 28 
de junho a 7 de julho, a 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra) tem intensi-
ficado os serviços de 
manutenção rotineira 
na GO-060, conhecida 
como Rodovia dos Ro-
meiros, trecho entre a 
capital goiana e Trin-
dade (GO). Os trabalhos 
são executados nos 18 
quilômetros de percurso 
para trazer comodidade 
e segurança para apro-
ximadamente 3 milhões 
de pessoas que partici-
pam dessa tradicional 
celebração religiosa.

As sete praças de es-
tações da Via Sacra re-
ceberam nova pintura, 
assim como o meio-fio 
da rodovia. Também são 
realizados serviços de 
limpeza de elementos 
de drenagem e roçagem 
da pista dos romeiros. 
As equipes da Goinfra 
monitoram constante-
mente a malha asfáltica 
da região para que, se 
houver necessidade, re-
paros sejam executados 
e permitam a trafegabi-
lidade tanto na pista de 
rolamento para veículos, 
como na de pedestres. 
Outra medida em anda-
mento tem sido a ma-
nutenção da iluminação 

da pista para atender, 
principalmente, o públi-
co que deslocará à noite.

As barracas ao longo 
da rodovia já começaram 
a ser montadas. Os pontos 
comerciais servirão como 
local de apoio para quem 

passará pelo “Caminho 
da Fé”. Os comerciantes 
permissionários partici-
param, na Goinfra, de pa-
lestra com representante 
da Superintendência de 
Vigilância em Saúde (Su-
visa) e do Comando de 

Policiamento Rodoviário 
(CPR) da Polícia Militar de 
Goiás, para orientações 
de como receber o públi-
co que passa pela rodovia 
e normas de segurança e 
vigilância que precisam 
ser atendidas.

A parceria com a Or-
ganização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) para 
a estruturação do Cen-
tro de Apoio ao Romei-
ro (CAR), no quilômetro 
9,5 da rodovia GO-060, 
também é iniciativa da 
Goinfra para esse perío-
do de festa. O local ofe-
recerá atendimento gra-
tuito e apoio às pessoas 
que fazem a caminhada 
de fé até Trindade, inclu-
sive com a distribuição 
de lanches e área de des-
canso para os peregrinos. 
A previsão de abertura é 
no dia 28 de junho. Ex-
pectativa é que aproxi-
madamente 300 mil pes-
soas passem pelo local.
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  Segundo o Daily Mail, Lady Gaga 
recomendou que o Príncipe William, 
ajudasse financeiramente uma instituição 
de jovens LGBTQ+ desabrigados no Reino 
unido.

  Khalid é o principezinho do indie pop e, a 

cada dia mais, vem conquistando todo mundo. 
Agora, sua nova parceira será com ninguém 
menos que Ed Sheeran.

  Madonna lançou no último dia 14 o seu 
décimo quarto álbum de estúdio “Madame X” 
e, para divulgar o novo trabalho, ela foi ao The 

Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

  A banda goiana Boogarins lançou 
recentemente seu terceiro disco, “Sombrou 
Dúvida”, que traz um som super imersivo, 
transitando entre várias estéticas do rock, pop, 
de forma bem psicodélica, como sempre.

FlaGsHiP
A Ostra Brasil inaugura hoje a 

Flagship em Goiânia com a presença 
de Silvia Braz, que estará pela 

primeira vez em um evento de 
moda na capital goiana e a digital 

influencer Layla monteiro. Acontece 
também um bate-papo descontraído 
sobre moda e lifestyle entre Lidianne 

Andrade, que é diretora criativa da 
Ostra Brasil e convidadas especiais.

PalEsTRa
A escola Educare Montessori realiza 
hoje, uma palestra com a pedagoga 

Leonie Coppelmans Eussen 
(Nieke) para falar sobre o método 

Montessori na educação infantil. 
Com o tema “Método Montessori: 

uma resposta excelente para a 
educação do século XXI”, o evento 

vai abordar todos os benefícios e 
diferenciais da metodologia que vem 

ganhando cada vez mais espaço 
entre as melhores abordagens 

pedagógicas do mundo.
 

YoGa Na RUa
A partir dessa quinta-feira, 27 

de junho, a Esplanada do Centro 
Cultural Oscar Niemeyer é a nova 

sede do Projeto Yoga na Rua. 
As aulas acontecerão todas as 

quintas-feiras, às 19hrs, e serão 
ministradas por professores que 

compõem a equipe de Ciro Castro, 
goiano radicado em São Paulo, 

que é o responsável pelo projeto e 
idealizador do Espaço Yogapada, 

em Higienópolis, na capital paulista, 
centro referência em práticas de 
bem-estar. O Oscar Niemeyer é 

unidade da Secretaria de Cultura de 
Goiás (Secult Goiás).

KiT liPs
Os passeios com a família, as festas 
de pijama, a produção do lookinho 

com as amigas são alguns dos 
momentos especiais que marcam a 

infância e deixam a memória repleta 
de saudosismo. Sabendo disso, o 

Boticário lançou o Kit Lips. Ele vem 
com dois batons e um brilho labial, 

importados diretamente do Planeta 
Glitter. Mas a brincadeira não para por 

aí, porque para deixar essa novidade 
ainda mais alto astral, o Boti preparou 
uma cartela completa de stickers para 

personalizar as makes.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Deu Praia - O terceiro final de semana do Deu Praia chegou com muita animação para a maior 
e melhor edição até então. No sábado (06), Melim e Vitor Kley agita o palco da praia goiana.

Pesca esportiva - Os empresários Keisuke Onoda 
e Chihiro Yamamoto realizarão evento de premiação da 
1ª Edição do Torneio Internacional de Pesca Esportiva – 
GAWFR, em um jantar na Serena Steak House. 

2 3

4

Presença - O youtuber Fred, apresentador do 
Desimpedidos, canal brasileiro sobre futebol, estará hoje, 
a partir das 18h, na Adidas do Passeio das Águas Shopping. 
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Mais você - O chef Ian Baiocchi esteve no Mais 
Você, tradicional programa culinário apresentado 
por Ana Maria Braga na Rede Globo.
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inauguração
Nesta quarta-feira (26), o  McDonald’s 
amplia sua atuação em Goiás e inaugu-
ra um restaurante na Avenida T-7, em 
Goiânia. A unidade, uma das maiores da 

cidade com 342 m2de área construída, 
segue os conceitos internacionais da 
rede e oferece uma experiência mais 
interativa e conveniente aos consu-
midores.  O restaurante funcionará 24 

horas por dia, com serviço drive-thru e 
também McDelivery. Com um ambien-
te agradável e design inovador, o novo 
McDonald’s conta com menu board di-
gital, espaço kids, tablets e totens de 
autoatendimento, que possibilitam a 
customização dos itens de sanduíches 
já consagrados no cardápio. O moder-
no espaço foi preparado especialmen-
te para reunir todas as famílias que 
buscam, além de conforto, diversão 
e produtos de qualidade em um único 
lugar.  Com a abertura, a rede criou 65 
vagas de emprego na região.

alimentação
A Yolle, marca do Grupo GSA, entra no 
mercado de sopões. Agora, o portfólio 
da linha  dedicada ao mercado atacadis-
ta conta com dois sabores de sopão: car-
ne com legumes e galinha caipira com le-
gumes.  A embalagem rende oito porções 
e, para o preparo, basta dissolver o con-
teúdo do envelope em dois litros de água 
e a refeição fica pronta em três minutos. 

reconhecimento
O Sicredi foi vencedor do Prêmio Efinance 
2019, na categoria Governança, com o case 
Nova Ferramenta para o Programa Perten-
cer. O projeto consiste na estruturação e 
desenvolvimento de uma nova plataforma 
simples, intuitiva, integrada e sistêmica que 
melhore a experiência dos usuários, colabo-
radores do Sicredi, no processo de cadastro e 
controle dos eventos realizados ao longo do 
ano, principalmente as assembleias. Momen-
to máximo de participação dos associados 
nas decisões de suas respectivas cooperativas 
de crédito, as assembleias ocorrem nos diver-
sos municípios brasileiros onde a instituição 
atua. Anova ferramenta proporciona mais 
agilidade em processos como o registro de 
suas presenças nas assembleias, auxiliando 
na sua organização, bem como oportuniza 
a eles experimentarem novas tecnologias 
intuitivas e transparentes no processa-
mento de informações das suas respectivas 
Cooperativas. Em sua 19ª edição, o Prêmio 
Efinance 2019 é promovido e organizado 
pela Editora Executivos Financeiros.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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tesouro 

Vendas do Tesouro Direto 
atingem R$ 5,8 bilhões em maio
em maio as vendas 

do Tesouro Direto 
atingiram R$ 5,86 

bilhões, informou a Se-
cretaria do Tesouro Na-
cional (STN), vinculada 
ao Ministério da Eco-
nomia. Trata-se de um 
desempenho recorde na 
série histórica. Apesar 
do aumento das com-
pras de títulos, o mês de 
maio também registrou 
um alto volume resga-
te (saques), totalizando 
pouco mais de R$ 10 bi-
lhões, sendo R$ 1,95 bi-
lhão relativos a recom-
pras e R$ 8,10 bilhões a 
vencimentos. Com isso, 
houve resgate líquido de 
R$ 4,2 bilhões.

O Tesouro Direto foi 
criado em janeiro de 
2002 para popularizar 
a aplicação e permitir 
que pessoas físicas pu-
dessem adquirir títulos 
públicos diretamente 
do Tesouro, via internet, 

sem intermediação de 
agentes financeiros. O 
aplicador só tem de pa-
gar uma taxa à corretora 
responsável pela custó-
dia dos títulos.

No mês passado, 
186.553 novos partici-

pantes se cadastraram 
no Tesouro Direto. O 
número total de inves-
tidores cadastrados 
ao fim do mês atingiu 
4.193.385, um aumen-
to de 89,8% nos últimos 
12 meses. O número 

de investidores ativos 
chegou a 1.035.092, 
uma variação de 
69,9% nos últimos 
12 meses. No mês, o 
acréscimo foi de 28.545 
novos investidores  
ativos, informou a STN.

Estoque
O estoque do progra-

ma fechou maio em R$ 
55,5 bilhões, o que sig-
nifica redução de 6,3% 
em relação ao mês an-
terior (R$ 59,3 bilhões) 
e aumento de 15,4% 

sobre maio de 2018 (R$ 
48,1 bilhões).

Os títulos remu-
nerados por índices 
de preços respondem 
pelo maior volume no 
estoque, alcançando 
48,7%. Na sequência, 
aparecem os títulos 
indexados à taxa Se-
lic, com participação 
de 34,0% e, por fim, 
os títulos prefixados, 
com 17,3%.

Em relação à com-
posição do estoque 
por prazo, o governo 
informa que 1,1% dos 
títulos vencem em até 
1 ano. A maior parte, 
36,4%, é composta por 
títulos com vencimen-
to entre 1 e 5 anos. 
Os títulos com prazo 
entre 5 e 10 anos, por 
sua vez, correspondem 
a 42,1% e aqueles com 
vencimento acima de 
10 anos representam 
20,4% do total. .
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A rede  varejista Novo Mundo  é a principal patrocinadora do  2o  Camiseiros – 
Encontro Internacional de Colecionadores de Camisa de Futebol, que acontece 
até o dia 14 de julho, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. O evento 
contará com a exposição de camisas dos times da Copa América e é gratuito. 
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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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público

Copa América teve média de 29 mil 
pessoas por jogo na primeira fase

o Comitê Organizador 
da Copa América 
avaliou positiva-

mente a média de público 
na primeira fase da compe-
tição, que foi de 29.379 mil 
torcedores. Segundo dados 
apresentados na última 
terça-feira(25) pelo geren-
te geral de Competição 
do Comitê Organizador 
Local, Thiago Jannuzzi, a 
média de público foi 35% 
maior que a da primeira 
fase da Copa América de 
2015, e 16% maior que 
toda a média de público 
da última edição.

“Com a fase eliminató-
ria, essa média vai subir 
ao longo da competição”, 
disse Januzzi, que afirmou 
ser possível ultrapassar a 
média de público 30 mil 
por jogo e apresentou que 
cerca de 530 mil pessoas 
compareceram aos 18 jo-

gos já realizados.
Januzzi participou de 

uma entrevista coletiva 
à imprensa que fez um 
balanço da primeira fase 
da competição. O diretor 
de Operações do Comitê 
Organizado Local, Agber-
to Guimarães, também 
estava presente e avaliou 
como natural que alguns 
jogos tenham público in-
ferior à média.

Não estamos olhando 
só para o que teve menos 
ou o que teve mais. É uma 
soma de todos os jogos. 
É natural em qualquer 
evento esportivo que a 
gente tenha algumas par-
tidas ou alguns esportes 
que tenham mais apelo 
em relação a publico e 
outros, não. Aconteceu 
aqui, e isso a gente vê 
com naturalidade.”

Os dirigentes também 

responderam sobre o pre-
ço dos ingressos, conside-
rado alto por críticos. Janu-
zzi afirmou que é preciso 
fazer frente aos custos da 
competição e disse que os 
bilhetes estão em média 
30% mais baratos que na 
Copa do Mundo do Brasil 
e 10% mais caros que na 
Copa América do Chile. O 
gerente descartou a pos-
sibilidade de promoções 
com preços inferiores aos 
já praticados:

“A gente não pode al-
terar a política de preço 
durante o evento. Não é 
permitido para respeitar 
os que já adquiriram o in-
gresso”, ressaltou.

Thiago Jannuzzi infor-
mou que um lote de in-
gressos está à venda. As 
entradas incluem assen-
tos na final e estarão à 
venda novamente porque 
sua compra não foi con-
cluída anteriormente.

Ao todo, pessoas de 124 
nacionalidades diferen-
tes compraram ingressos. 
Além dos brasileiros, os 
principais compradores 
são argentinos, chilenos, 
uruguaios e colombianos.

O Comitê Organizador 
Local destacou ainda que 
a média de gols foi de 2,55 
por partida na primeira 
fase da Copa América, su-
perando os dados da edi-
ção anterior. O Brasil tem 
o melhor ataque da com-
petição, com oito gols, e 
divide com a Colômbia o 
título de defesa menos va-
zada. As duas seleções não 
sofreram nenhum gol.

O presidente da Comis-
são de Arbitragem da Con-

federação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), 
Wilson Seneme, também 
participou da coletiva e 
fez um balanço das utili-
zações do árbitro assis-
tente de vídeo (VAR, em 
inglês), que gerou 17 in-
tervenções nos 18 jogos 
realizados até então. Das 
17 intervenções, 15 ter-
minaram em mudanças 
nas decisões dos árbitros. 
“Representa que, quando 
se usou, se usou da ma-

neira correta”, avaliou.
Seneme informou ainda 

que se perdeu em média 1 
minuto e 17 segundos com 
a checagem das imagens 
pelo VAR e mais 2 minutos 
e 26 segundos nas revi-
sões de decisões dos árbi-
tros. A Conmebol está tra-
balhando para reduzir esse 
tempo, e Wilson disse que 
a utilização do VAR con-
tribuiu para a redução do 
número de faltas e cartões 
nas partidas desta edição 

A média de público foi 35% maior que 
a da primeira fase da Copa América de 
2015, e 16% maior que toda a média 
de público da última edição
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