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O presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauder Vieira, 
lidera, na terça-feira, 2, 
Caminhada a Trindade

Parque que completa 50 anos 
no mês de novembro teve os 

brinquedos revitalizados e a partir 
de agora terá entrada gratuita
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n Pegam mal as seguidas reuniões se-
cretas na Assembleia legislativa, entre 
o presidente lissauer Vieira, deputados e 
a secretária da Economia Cristiane Sch-
midt. Poder legislativo, em essência, é 
lugar de total transparência.

n Denúncias de nepotismo na Co-
dego foram levadas ao governador 
Ronaldo Caiado, que ainda não to-
mou providências. Dois sobrinhos 
do atual presidente Valderi Borges 
foram contratados para cargos de 
R$ 10 mil/mês. 

n Apesar dos esforços da viúva Geralda, 
ninguém levou a sério a tentativa de cre-
ditar a Nion Albernaz a paternidade pelo 
Parque Mutirama. Não há dúvida de que 
o espaço foi mesmo criado por Iris Re-
zende, há 50 anos. 

n O Ministério Público toca inquérito 
para apurar responsabilidade do en-
tão governador-tampão Zé Eliton no 
cancelamento de empenhos de R$ 43 
milhões destinados à Bolsa Universi-
tária, que, por isso, entrou em atraso. 

n São exageradamente despreparados 
os deputados, como Amauri Ribeiro e 
Delegado Humberto Teófilo, que se em-
penham na defesa do governador Ro-
naldo Caiado na Assembleia. Nem regras 
básicas de português obedecem.

n Diz-se em Anápolis que a maior obra 
do prefeito Roberto Naves será entre-
gar a cidade como terceira maior eco-
nomia municipal, atrás de Aparecida. 
Nos bons tempos, Anápolis era dona 
absoluta do 2º lugar. 

n A secretária de Educação Fátima Ga-
violi reclamou ao governador Ronaldo 
Caiado por não ter sido avisada do pro-
jeto enviado à Assembleia para incluir a 
uEG no percentual de 25% de recursos 
reservados à Educação em Goiás. 

n A usina de Cachoeira Doura-
da, privatizada pelo governador 
Maguito Vilela, acaba de publicar 
o balanço de 2018, confirmando 
mais uma vez a média de lucro de 
R$ 250 milhões a cada ano desde 
que foi comprada pela Enel. 

n Segundo o deputado josé Nelto, não 
há milagre capaz de trazer Estados e 
municípios de volta ao projeto de refor-
ma da previdência – que, assegura, será 
votado pela Câmara antes do recesso 
que se inicia em 19 de julho.

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

Com a emenda da reeleição, Lissauer Vieira tem assegurado mais um mandato na 
presidência da Assembleia e é claro que começa a pensar em voar mais alto que 
apenas se candidatar a deputado federal em 2022. Sim, no seu entorno aliados e 
áulicos já mencionam a hipótese de disputar o governo do Estado, enfrentando a 
possível tentativa de reeleição de Ronaldo Caiado e as inevitáveis candidaturas 
do senador Vanderlan Cardoso e do presidente estadual do MDB Daniel Vilela. A 
avaliação predominante é a de que, se não tem algo a mais a acrescente em re-
lação a esses nomes, Lissauer Vieira também não tem por que se colocar abaixo 
deles – e ainda contaria com a vantagem dos próximos anos de exposição como 
presidente de um Poder que tem visibilidade e beneficiário maior de todas as 
suas vantagens e prerrogativas. Tanto que ele já está dando partida a um projeto 
de preparação pessoal, aproveitando as férias para um curso de mídia training 
(que, na prática, ensina a falar e a se comportar melhor em público).  
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coMpliaNcE É oBRiGatÓRio paRa QUEM coNtRata coM o EStaDo
Embora tenha passado despercebida, entrou em vigor uma lei do governador Ronaldo Caiado, devidamente aprovada pela Assem-
bleia, tornando obrigatório que empresas com qualquer tipo de contrato com o Estado de Goiás apresentem comprovação de que 
estão submetidas a sistemas de compliance. É uma boa medida, apesar da falta de alarde. Escritórios de advocacia especializados no 
assunto comemoraram, com razão, já que há estimativa de que existam hoje mais de duas mil firmas particulares mantendo negócios 
com o poder público estadual. Acima desse aspecto, no entanto, é inegável a nova lei colabora para criar um ambiente de maior trans-
parência e legalidade no mundo empresarial goiano, apesar de aumentar gastos das empresas.

DiSSiDENtES caiaDiStaS Do MDB iNSiStEM No paRtiDo NoVo
os dissidentes caiadistas do MDB, liderados pelo prefeito de Catalão Adib Elias, vão insistir nas negociações com o Partido Novo para que 
sejam acolhidos pela legenda em Goiás. Houve notícias, a princípio, de que haveria restrições à filiação dos ex-emedebistas, em razão de uma 
possível identificação desse grupo com a “velha política” – que os membros do Partido Novo rejeitam como o diabo a cruz. Mesmo assim, 
o presidente estadual da sigla, o microempresário do setor de Tecnologia da Informação lélandi Calil, tem conversado com a turma de Adib 
Elias – sob pressão do diretório nacional, que quer fortalecer a legenda e avalia o diretório goiano como fraco e pouco representativo.

GilMaR MENDES tEM tRaDiÇÃo DE FatURaR alto EM GoiÁS
o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que concedeu liminar ao Estado para aplicar um calote de seis 
meses na Caixa Federal, Banco do Brasil e BNDES, tem interesses monetários bem claros junto ao governo de Goiás, que 
é cliente da sua instituição de ensino – o IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Nos governos de Marconi Perillo, o 
IDP teve um faturamento alto em negócios com a Secretaria de Gestão e Planejamento: sem licitação, recebeu R$ 8,791 
milhões para “capacitar 2 mil servidores estaduais, ao custo de R$ 4,3 mil cada um”, conforme informa o portal de notí-
cias de O Popular. No ano passado, um novo contrato, agora no valor de R$ 630 mil, foi fechado para dar aulas de comu-
nicação a 40 servidores públicos, mais uma vez sem licitação. No total, R$ 9,421 milhões. É uma hipótese a ser estudada 
se esses antecedentes tornariam Gilmar Mendes suspeito para examinar e despachar pleitos do governo goiano junto 
ao STF. Não há a menor dúvida de que, na 1ª e na 2ª instâncias, qualquer juiz seria impedido de decidir em um processo 
qualquer se tivesse uma das partes como cliente de uma empresa de sua propriedade ou da qual faça parte como sócio. 

apÓS 20 aNoS iNitERRUptoS, Fica NÃo tERÁ EDiÇÃo NEStE aNo
A recriação das Secretarias de Cultura, de Esporte & lazer e de Agricultura, um dos primeiros atos do governador Ronaldo Caiado após assu-
mir o mandato, pode não ter sido uma decisão adequada ao momento de crise financeira vivenciado pelo Estado. Sem recursos, nenhuma 
das três pastas conseguiu apresentar, até agora, qualquer ação afirmativa para justificar a sua volta ao mundo real. No caso da Secretaria de 
Cultura, a situação é gravíssima. Não há dinheiro para nada. o FICA, que nunca deixou de ser realizado nos últimos 20 anos, não terá edição 
neste ano. Segundo o secretário Edival lourenço, não por culpa de Caiado, mas porque as despesas do ano passado ainda não foram quitadas. 

REGiME DE REcUpERaÇÃo FiScal talVEZ NÃo SEJa o QUE GoiÁS pREciSa
O Regime de Recuperação Fiscal, programa rigorosíssimo de ajuste fiscal criado pelo governo federal para enquadrar Estados em situação de 
insolvência, talvez não seja o que Goiás necessita para superar a sua crise financeira. Tudo indica que se trata de um remédio extremo para um 
paciente que respira bem e tem os seus sinais vitais dentro da normalidade, embora sem saúde plena. o próprio governador Ronaldo Caiado, 
anteriormente, já havia manifestado preferência pelo Plano de Equilíbrio Fiscal, muito menos radical, mas infelizmente em estágio inicial de tra-
mitação no Congresso e portanto longe de se transformar em opção real. há, no ar, a sensação de que o governo de Goiás não sabe exatamente 
qual o caminho a percorrer, tendo optado pelo RRF em razão da liminar, confusa e mal escrita, do ministro do STF Gilmar Mendes, autorizando o 
Estado a apresentar ao Tesouro Nacional uma proposta de adesão ao RRF e não determinando a sua inclusão obrigatória, nada mais do que isso. 

liSSaUER ViEiRa É caNDiDato a GoVERNaDoR Na ElEiÇÃo DE 2022
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devoção

O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauder 
Vieira , lidera, na terça, 2, Caminhada a Trindade

o presidente da As-
sembleia Legislati-
va de Goiás, depu-

tado Lissauer Vieira (PSB), 
lidera nesta terça-feira, 2, 
a tradicional caminhada 
rumo à Basílica do Divino 
Pai Eterno, em Trindade. 
Lissauer vai seguir a tra-
dição dos dois últimos 
ex-presidentes da Casa, 
José Vitti e Helio de Sou-
sa, que anualmente per-
correram a caminhada da 
fé na companhia de servi-
dores e parlamentares.

Da capital até Trinda-
de são 18 quilômetros. O 
percurso é visto pelos ro-
meiros como um momen-
to ideal para agradecer a 
Deus e renovar os votos de 
devoção e religiosidade. A 

concentração está prevista 
para às 17 horas, no Auto 
Posto Romaria, que fica ao 
lado do trevo da GO-060, 
saída para Trindade.

Lissauer reforçou a im-
portância da cidade no 
cenário nacional como um 
dos principais roteiros reli-
giosos do país. “A Romaria 
do Divino Pai Eterno movi-

menta Trindade o ano in-
teiro, e hoje é considerado 
o maior evento religioso 
do Centro-Oeste e a maior 
festa do mundo dedicada 
ao Divino Pai Eterno.” 

História 
da devoção

Com quase 180 anos, 

a devoção ao Divino Pai 
Eterno, em Trindade, teve 
início por volta de 1840. 
A história narra que o 
casal Constantino e Ana 
Rosa Xavier encontrou, 
enquanto trabalhava na 
lavoura, um medalhão 
de barro de aproximada-
mente 8 centímetros com 
a estampa da Santíssima 

Trindade – Pai, Filho e o 
Espírito Santo – coroan-
do Nossa Senhora. Eles 
beijaram a Imagem, le-
varam-na para casa e a 
colocaram em um altar. 
Com isso, deram início à 
oração do terço em famí-
lia e depois também com 
os vizinhos. A notícia ra-
pidamente se espalhou, 

juntamente com uma su-
cessão de milagres.

A Romaria do Divi-
no Pai Eterno começou 
oficialmente na última 
sexta-feira, 28 de junho, 
e tem encerramento dia 
7 de julho. São espera-
dos mais de 3 milhões 
de pessoas durante os 
10 dias de festa.

Com vários 
parlamentares. 
lissauder segue 
a tradição 
iniciada pelos  
ex-presidentes 
josé Vitti e 
helio de Sousa
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câmara de aparecida de Goiâna

Violência contra a mulher é debatida em audiência pública
Por iniciativa do vereador 
Bira Contador (DC), a Câ-
mara Municipal de Apare-
cida de Goiânia realizou, 
na manhã da sexta-feira, 
28, audiência pública para 
discutir sobre violência 
doméstica contra a mulher.

Bira abriu a solenidade 
falando que é dever de 
todos, principalmente do 
poder público, criar me-
canismos para amenizar 
esse grave problema.

“Temos uma obriga-
ção moral com a situ-
ação atual da mulher. 
Hoje é uma forma de 
demonstrar nossa posi-
ção em relação ao pro-
blema”, justificou o autor.

Em seguida, a Presi-
dente do Conselho Esta-
dual da Mulher, Ana Rita, 
enalteceu a iniciativa 
do vereador e criticou 
as pessoas que questio-
nam a necessidade de se 

ter conselhos próprios 
das mulheres, lei Maria 
da Penha, dentre outros 
institutos que abordam 
a causa da mulher. Ela 
contextualizou as inú-
meras desigualdades que 
persistem em continuar 
entre homens e mulheres.

Após, Ana entrou no que 
considerou como “uma das 
faces mais perversas des-
sa desigualdade”, que é a 
violência contra a mulher. 
Segundo ela, a cultura so-
cial brasileira é permissi-
va com a violência. 

“Cinco mulheres são 
espancadas a cada 2 mi-
nutos no Brasil. O marido 
ou namorado é o respon-
sável por cerca de  80% 
dos casos de violência re-
portados pelas mulheres. 
Em 2017, foram 221.238 
registros de lesão corpo-
rais dolosos enquadrados 
na Lei Maria da Penha, 

no Brasil, o que significa 
606 registros por dia.  Em 
Goiás, foram registrados 
5.171 para esse mesmo 
tipo de crime nesse mes-
mo ano”, enumerou.

Ela ainda apontou um 
assustador índice que 
mostra que, no ano de 
2016, 4.645 mulheres fo-
ram assassinadas no país. 
Ou seja, 13 mulheres são 
assassinadas por dia no 
Brasil, sendo que Goiás 
figura como o terceiro Es-
tado em feminicídio.

Em relação à violên-
cia sexual, a conselhei-
ra narrou que o Brasil 
registrou 60.018 casos 
de estupro em 2017, o 
que corresponde a uma 
média de 164 por dia, ou 
um a cada 10 minutos. 
Estima-se que o núme-
ro real de estupros que 
acontecem no país seja 
pelo menos 10 vezes 

maior: cerca de 600 mil.
No âmbito estadual, 

Goiás registrou, em 2017, 
o equivalente a 2.495 ca-
sos de estupro. Em 2018, 
foram registrados 1.934 
estupros de vulnerável, 
segundo Secretaria de 
Segurança Pública.

Diante desse cenário 
caótico, Ana destaca que 
o número de medidas 
protetivas cresce, mas 
não garante a segurança 
das mulheres. 

“Somente em 2015, ao 
menos 328.634 medidas 
protetivas foram aplicadas 
para salvaguardar a vida 
de mulheres ameaçadas 
pela violência dos com-
panheiros ou ex-parceiros, 
pai ou irmãos, no Brasil. 
Porém, inexiste uma rede 
de serviços que proteja 
e auxilie a vítima em to-
das as suas necessidades. 
Precisamos de mais dele-

gacias 24 horas da mu-
lher, acesso à uma justiça 
mais célere, assim como 
uma política de atenção 
às mulheres, o que pas-
sa pela atuação do poder 
público”, explicou.

Dando continuidade, 
foi passada a palavra 
à Bianca Rosa, que foi 
quem solicitou a audi-
ência junto ao vereador.

Em um relato emocio-
nante, Bianca contou que 
sofreu abusos durante a 
infância, agressões já en-
quanto adulta, o que aca-
bou levando a um quadro 
de tentativas de suicídios.

“Eu não vou me calar 
porque não posso. Sofri 
violência desde a infância. 
Hoje sou mãe e meu filho 
teve que me ver tentar um 
suicídio. Esse é o retrato do 
Brasil. Onde mais de 90% 
das mulheres já sofreram 
alguma violência domés-

tica, porém ficam caladas, 
na maioria dos casos”, ex-
clamou Bianca.

A Secretária Executiva 
da Mulher em Aparecida 
de Goiânia, Eudenir de 
Souza, conhecida como 
“Tia Deni”, exaltou a neces-
sidade de tirar a angustia 
que recai sobre a mulher.

“Temos que tirar esse 
peso de nós, por isso peço 
que tenhamos sensibili-
dade com casos graves 
como o da Bianca.”

“São ações como essas 
que precisamos ter em 
nossa cidade. Hoje, até por 
conta do tamanho de Apa-
recida, a Secretaria Execu-
tiva da Mulher tem feito 
um trabalho itinerante. 
Temos que sair de nossos 
gabinetes e salas e ir até 
quem precisa de ajuda”, 
complementou a secretá-
ria ao prestar contas sobre 
o trabalho da secretaria.
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Prefeito Iris reabre Mutirama 

depois de passar por 
reformas, o Mutira-
ma foi reaberto no 

sábado, 29, pela Prefeitu-
ra de Goiânia, com uma 
grande festa, na presença 
do prefeito Iris Rezende, 
vereadores e comunidade. 
Durante a solenidade de 
abertura, o prefeito anun-
ciou que a partir de agora 
o parque terá entrada gra-
tuita permanente.

“Como cobrar ingresso, 
se o Mutirama foi cons-
truído para atender, so-
bretudo, as crianças cujos 
pais não têm ações de 
clubes? Então, tomamos 
essa atitude: de hoje em 
diante, não haverá mais 
cobrança de ingresso 
para as crianças frequen-
tarem o Mutirama’, disse 
o prefeito. Se no passado, 
quando construí o parque, 
não tive a oportunidade 

de inaugurá-lo, hoje me 
realizo entregando o Mu-
tirama revitalizado para a 
população’, completou, fa-
zendo referência e agra-
decendo aos técnicos que 
construíram o Mutirama, 
Wilson Honorato, presen-
te na solenidade, e o fale-
cido Eurico Godoi, repre-
sentado por familiares.

“A reforma foi feita com 
cuidado, dentro das nor-
mais mais rígidas de ope-
ração de brinquedos, com 
todo acompanhamento 
do Ministério Público”, 
afirmou o presidente da 
Agência Municipal de 
Turismo, Eventos e Lazer 
(Agetul), Urias Júnior.

No período de um ano 
e sete meses foram rea-
lizados o diagnóstico e 
os reparos em todas as 
atrações, sempre com 
o acompanhamento do 

Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de 
Goiás (Crea-GO). Ao todo, 
18 empresas trabalharam 
na reforma das atrações.

Mais de 500 servi-
dores da Companhia de 
Urbanização de Goiânia 
(Comurg), Secretaria Mu-

nicipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos (Sein-
fra) e Agência Municipal 
de Turismo e Lazer (Age-
tul) realizaram, durante a 
semana, serviços de lim-
peza, pequenos reparos e 
pintura para a reabertura 
do Mutirama.

Todos os servidores 
do parque, mais de 100, 
receberam treinamento. 
A qualificação inclui o 
funcionamento dos brin-
quedos e todos os pro-
tocolos de segurança. Os 
novos operadores atuam 
após cursos nas áreas de 

segurança, Normas Regu-
lamentadoras (NRs), pri-
meiros socorros e brigada 
de incêndio.

O parque, que comple-
ta em 15 de novembro 
50 anos, tem capacidade 
para receber 7 mil fre-
quentadores. 

Parque que completa 50 anos 
no mês de novembro teve os 
brinquedos revitalizados e a partir 
de agora terá entrada gratuita

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Go

iâ
ni

a

aparecida de goiânia

Prefeitura em Ação completa dois anos e atinge 
marca histórica de mais de 350 mil atendimentos
Com serviços nas áreas da 
saúde, beleza, assistência 
social, infraestrutura e jurí-
dica o Prefeitura em Ação 
beneficiou moradores 
da região do Cruzeiro do 
Sul. O encerramento das 
atividades da 17ª edição 
ocorreu neste sábado, 29, 
em estrutura montada no 
Escola Municipal Senador 
Albino Gonçalves Boaven-
tura, no Jardim Maria Inês. 
“Em 17 edições nós percor-
remos mais de 200 bairros 
da cidade cumprindo nos-
so papel, que é o de cuidar 
do município e das pesso-
as. Nosso objetivo é sem-
pre de melhorar a oferta 
de serviços à comunidade 
e a cada edição notamos 
essa evolução”, disse o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Segundo ele, reforçar 
a presença física dos pro-
tagonistas dos serviços 
públicos junto ao cidadão 
tem sido a marca da ges-
tão. “São dois anos desde 
o início do programa e de 
lá para cá realizamos 17 

edições com milhares de 
atendimentos diretos e 
indiretos. Estou muito fe-
liz pela oportunidade de 
ajudar e estar próximo das 
pessoas da nossa cidade, 
algo que gosto muito. E 
por meio do diálogo tenho 
buscado ser mais assertivo 
nas decisões que afetam 
diretamente na vida dos 
moradores de Aparecida”, 
explicou o prefeito que 
estava acompanhado do 
vice-prefeito Veter Martins 
e de secretários e vereado-
res municipais.

Gustavo reforçou que a 
missão do poder público 
é cuidar das pessoas e da 
cidade. “Temos a sensibili-
dade de perceber que mui-
tos cidadãos têm dificul-
dade de ir até as sedes das 
secretarias em busca de 
serviços, por isso, nós trou-
xemos a prefeitura e par-
ceiros até a população por 
meio deste programa que 
tem se mostrado, a cada 
edição, um acerto de nos-
so governo”, disse o gestor. 

Presente na solenidade de 
encerramento da 17ª edi-
ção do mutirão de serviços, 
o vereador da região, An-
dré Fortaleza enalteceu a 
importância dos trabalhos 
realizados pela prefeitura. 
“São vários benefícios que 
proporcionam melhorias 
para os moradores. É uma 
forma de nos aproximar-
mos ainda mais da popula-
ção”, salientou ele ao lado 

dos também vereadores 
William Panda, Athaíde 
Neguinho e Almeidinha.

Economia para 
a população 

Levar os serviços pú-
blicos para próximo dos 
moradores gera, principal-
mente, economia para o 
cidadão. O motoboy Marcos 
Fernandes de Souza, de 51 

anos, buscou atendimento 
oftalmológico na estrutura 
montada pela Prefeitura na 
Escola Municipal Senador 
Albino Boaventura. Ele, que 
mora no setor Santa Luzia,  
destacou a importância da 
prefeitura levar atendimen-
tos até os bairros. “É muito 
importante porque temos 
uma população necessitada 
que não tem condições de 
pagar um exame particular 

e precisa do apoio do poder 
público, principalmente o 
municipal. Esse tipo de ação 
é muito importante para 
a sociedade”, disse ele res-
saltando que aproveitou o 
mutirão mesmo não sendo 
a região que mora.

Quem também aprovei-
tou o Prefeitura em Ação 
foi a cuidadora de idosos 
Josélia Leonel Silva, mo-
radora do Marista Sul. Na 
oportunidade, ela buscou 
atendimento psiquiátrico. 
“Montar a prefeitura em 
um bairro ajuda muito as 
pessoas porque tem muitos 
serviços em um único lugar. 
Então é muito bom pra gen-
te que precisa, pois econo-
mizamos no deslocamen-
to”, declarou. Moradora da 
região, a senhora Ana Elisa 
de Souza foi uma das cen-
tenas de pessoas atendi-
das no Espaço da Beleza. 
“Como moro aqui pertinho, 
no Jardim Luz, aproveitei 
para cortar o cabelo de 
graça”, contou ela sorriden-
te com o cabelo novo.
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  Nesse ano a Melissa completa 40 anos e 
com isso está relançando modelos antigos 
ao longo dos anos. E está de volta às lojas o 
modelo Star in love lá dos anos 2000, com 
uma repaginada inspirada no K-Pop.

  A banda Why Don’t We, que é uma das 

revelações do pop mundial, lança o novo 
single “Come To Brazil”. Com a estreia, a 
banda promete quebrar novos recordes.

  Marina (ex-And The Diamonds) 
comentou em entrevista ao canal Build o 
seu amor pela música latina e ainda revelou 

ser fã de Nicky jam e a nossa brasileira 
Anitta.

  Whitney houston faleceu em 2012, mas sua 
memória permanece viva através da sua obra. 
o Dj Kygo remixou uma antiga gravação de 
Whitney “higher love” e a lançou.

Mix EnEM
Com programação na qual os estudantes 

terão lições de todas as disciplinas do ensino 
médio, além de aprofundarem em conteúdos 
complexos da atualidade, o Mix Enem deste 

ano irá ocorrer entre os dias 1º a 12 de julho, 
na universidade Alves Faria (uniAlfa) da 

Avenida Mutirão, no setor Bueno, sempre 
das 8h às 12h30. A proposta do intensivo de 

férias é levar conhecimento de forma prática, 
com linguagem de fácil compreensão, num 
momento onde os estudantes estão mais 

abertos a aprender. A edição 2019 do Mix Enem 
está sendo coordenada pelos professores 

Luiz Sérgio - Geografia, Cristiano Metralha - 
história e Raul Majadas - Redação.

FÉRias
A programação de férias do Clube Privé, um 

dos parques do Prive Diversão, promete 
arrancar muitas risadas dos turistas que 

passarem por Caldas Novas-Go. Entre os 
dias 2 e 30 de julho, em todas as terças e 
sextas do mês, o clube apresentará uma 

programação com 9 humoristas em vários 
shows de stand-up comedy. A estreia 

ocorre no dia 2, às 21h30, e contará com a 
participação especial de oloares Ferreira, 

apresentador do programa Balanço Geral na 
Record TV Goiás.

PanElinHas Do BRasil
A rede Panelinhas do Brasil inaugura mais 
uma unidade, agora no Shopping Sul, em 

Valparaíso de Goiás (Go). Com um estilo mais 
moderno, a nova loja segue o novo formato 
da rede, com projeto arquitetônico assinado 

pelo arquiteto luís Tortola. A inauguração, 
que acontece, hoje, terá promoção para os 

cem primeiros clientes, que ganharão, na 
compra de uma panelinha, uma sobremesa 

de taça (sorvete de queijo com doce de 
leite ou sorvete de queijo com goiabada). 

A loja pode ser encontrada na Praça de 
Alimentação do centro de compras e conta 

com dez funcionários.

BoTi BaBY
Para transformar o momento do banho 

em experiências e histórias inesquecíveis, 
o Boticário indica para bebês de 0-2 anos 

a linha de banho infantil Boti Baby que 
conta com sete itens, entre eles hidratante 

e colônia. “o olfato é um sentido especial 
e importante para estabelecer um vínculo 

mágico entre os pais e a criança. Ele guia 
o bebê desde o primeiro momento e será 

responsável por viagens deliciosas quando 
forem relembradas.” conta Patricia Angelucci, 

gerente de Infantojuvenil do Boticário.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Voz e Violão - “Seu jorge”, cantor e aclamado compositor da MPB apresentará em Goiânia a turnê “Voz e Violão”. o 
show acontecerá às 22h30 de sexta, dia 12 de julho, no Teatro do Centro de Convenções da PuC – Campus II. 

Coquetel - As empresárias Chris lage, Vanessa Geo, Isabella 
Queiroz e Flávia lobo, todas da Talento joias, foram as 
anfitriãs do coquetel de apresentação das novas peças. 

2 3

4

Coração de Rua - o artista homero inaugura nesta 
terça-feira (2/7), o Coração de Rua - Artspace/ Gallery, no 
Setor Marista. Trata-se de um espaço multiuso. 
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Novo programa - o ator, comediante e apresentador juquinha 
recebe amigos e convidados para coquetel de lançamento do 
seu novo programa “juquinha na Tv”, no dia 04 de julho.



6 segunda-feira, 1º DE julho DE 2019economia

Gastronomia
A hamburgueria Zer062ois lança no dia 2 de julho um novo cardápio remodelado. 
Além dos combos com batata frita a uma média de preço entre R$17 e R$35, com di-
reito a refil de refrigerante, a Zer062ois trabalha com uma linha especial de açaí em 
diversos tamanhos e com acompanhamentos variados. 

crédito
o governo pretende liberar mais de R$ 100 bilhões desses recursos no futuro 
para estimular o crédito privado. Na última quarta-feira, o Banco Central libe-
rou de R$ 16,1 bilhões em compulsórios.

cooperativismo
o Sicredi  real izou cerca de 1 ,5  mil  assembleias encontros em 2019.  o resul-
tado l íquido da instituição foi  de R$ 2,7  bi lhões em 2018.  Desse valor,  uma 
parte é destinada a juros ao capital ,  outra ao fundo de reserva e ainda há 
destinação ao Fundo de Assistência Técnica Educacional  e Social .  o saldo 
restante,  neste caso R$ 664 milhões,  f ica à disposição da assembleia geral , 
para que os associados definam 
a sua uti l ização.  A distr ibuição 
desse valor é definida propor-
cionalmente ao uso dos produ-
tos e serviços pelos associados 
junto da sua Cooperativa.  o 
volume, 45% superior aos R$ 
456 milhões em 2018, foi a maior 
distribuição de resultados regis-
trada na história da instituição, e 
ficou à disposição da assembleia 
geral para que os associados de-
finissem a sua utilização.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

enerGia
A Portaria MME 514/2018 definiu que, a partir 
de 1º de julho deste ano, consumidores com 
carga igual ou superior a 2.500 kW, atendidos 
em qualquer tensão, possam experimentar a 
liberdade de escolha de seu fornecedor, antes 
restrita àqueles com carga superior a 3.000 
kW. Esses consumidores poderão optar pela 
aquisição de energia de qualquer fonte, sem 
obrigatoriedade de compra somente de fontes 
incentivadas, reduzindo a reserva de mercado 
existente no setor.
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crescimento

Pequenas empresas garantem saldo 
positivo de empregos, mostra Sebrae

o saldo positivo na 
geração de empre-
gos em maio só 

foi possível por causa do 
desempenho das micro e 
pequenas empresas. O se-
tor foi responsável, no mês 
passado, pela criação de 
38 mil postos formais de 
trabalho (com carteira as-
sinada) no país, enquanto 
as médias e grandes cor-
porações registraram saldo 
negativo, demitindo 7,2 mil 
trabalhadores, conforme le-
vantamento do Serviço Bra-
sileiro de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa (Sebrae) 
feito com base nos números 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia. No total, levando 
em conta a diferença entre 
contratações e desligamen-
tos, o Caged de maio fechou 
com saldo positivo de 32,1 
mil empregos gerados. 

“Nas crises, perder gen-
te na micro e pequena em-
presa é pior do que na mé-
dia e, sobretudo, na grande 
empresa. Então, os peque-
nos negócios têm essa ca-
racterística, eles contratam 
quando precisam e prati-
camente não dispensam. 
Até porque uma dispensa 
numa grande empresa é 
só mais uma, mas numa 
pequena empresa a de-
missão gera um desfalque”, 
afirma Carlos Melles, presi-
dente nacional do Sebrae.

Os pequenos negócios 
do setor agropecuário lide-
raram a geração de vagas 
em maio, em função do cul-
tivo de café, principalmente 
nos estados de Minas Gerais, 
do Espírito Santo e de São 
Paulo, e da laranja, também 
no interior paulista e minei-
ro. O setor de serviços, que 
empregou nesse período 
16,7 mil pessoas, vem em 

segundo lugar no ranking 
de geração de novas vagas. 
O comércio e a indústria 
de transformação registra-
ram saldos negativos de 
9,4 mil e 3,1 mil empregos, 
respectivamente.

No acumulado dos cin-
co primeiros meses de 
2019, os pequenos negó-
cios responderam pela 
criação de 326,6 mil novos 
empregos, 35 vezes mais 
que os empregos gerados 
pelas médias e grandes 
empresas. Porém, esse sal-
do foi 9,6% inferior ao re-
gistrado pelo segmento no 
mesmo período de 2018.

Participação 
na economia

As micro e pequenas 
empresas representam, no 
Brasil, 99,1% do total re-
gistrado, segundo o Sebrae. 
São mais de 12 milhões de 
negócios, dos quais 8,3 mi-
lhões são microempreen-
dedores individuais (MEI). 
Os pequenos negócios tam-
bém respondem por 52,2% 
dos empregos gerados pe-
las empresas no país. 

Apesar disso, o segmen-
to ainda tem participação 
um pouco tímida no Pro-
duto Interno Bruno (PIB, a 
soma de bens e serviços 

produzidos) do setor em-
presarial, gerando 25% do 
total. Em países como o 
Reino Unido, a Alemanha, 
Itália e Holanda, essa par-
ticipação na formação no 
valor adicionado ao PIB 
está acima de 50%.

Crédito
Para Carlos Melles, o de-

safio para aumentar a ren-
tabilidade e o faturamento 
das micro e pequenas em-
presas passa pela amplia-
ção do acesso ao crédito. 
“Esperamos que a Empresa 
Simples possa irrigar o setor 
com recursos, atualmente 
muito concentrado em pou-
cos bancos”, afirma. 

Em abril, entrou em 
vigor a lei que cria a Em-
presa Simples de Crédito 
(ESC), que passou a per-
mitir que qualquer pessoa 
possa abrir uma empresa 
e emprestar recursos no 
mercado local para peque-
nos negócios. O governo 
estima que a criação da 
ESC pode injetar R$ 20 
bilhões por ano em no-

vos recursos para as mi-
cro e pequenas empresas 
no Brasil. Isso representa 
crescimento de 10% no 
mercado de concessão de 
crédito para as micro e pe-
quenas empresas que, em 
2018, alcançou o montan-
te de R$ 208 bilhões.

Exportação
O Sebrae também quer 

reverter a baixa participa-
ção das micro e pequenas 
empresas brasileiras na 
exportação. “No mundo 
todo, os pequenos negó-
cios são muito atuantes 
nas exportações, supe-
riores a 40% do total em 
países como a Alemanha, 
França e Portugal e até 
mais de 50% do total de 
exportações na Itália, Es-
panha e no Reino Unido. 
No Brasil, os pequenos 
negócios só respondem 
por 4,2% das exportações. 
Precisamos aumentar a 
produtividade dos peque-
nos negócios para ampliar 
a competitividade desse 
setor”, afirma Melles.  

Setor foi responsável em maio 
pela criação de 38 mil postos
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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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Copa amériCa 

Thiago Silva elogia solidez defensiva da Seleção

a Seleção Brasileira 
é a única equipe 
entre as semifi-

nalistas da Copa Améri-
ca que ainda não sofreu 
gols. O bom momento 
vivido pelo sistema de-
fensivo do Brasil passa 
também pelo zagueiro 
Thiago Silva. Um dos 
mais experientes do gru-
po convocado, com mais 
de 10 anos de Amareli-
nha, o camisa 2 avalia 
o momento positivo do 
sistema defensivo bra-
sileiro como resultado 
de um trabalho coletivo 
muito forte.

– Quando não toma-
mos gol, falam que o sis-
tema defensivo foi bem. 
Mas a nossa solidez de-
fensiva começa lá na 

frente. Quando a gente 
tem reação na perda de 
bola facilita o trabalho 
dos defensores. Casemi-
ro nos dá uma proteção 
absurda. É uma equipe 
completa nesse senti-
do. Temos que continuar 
nessa pegada, pois só 
o título vai nos deixar 
marcados na história da 
seleção.

Mas para seguir na 
luta pela Copa América, 
Thiago Silva e os joga-
dores da linha defensi-
va brasileira terão um 
grande teste pela frente. 
Vencer o maior rival bra-
sileiro, a Argentina, e en-
carar o melhor jogador 
do mundo, Messi.

– Todas as vezes que 
a gente se enfrentou 

foi sempre muito difícil. 
É um jogador que por 
mais você estude, você 
nunca vai saber a qua-
lidade que ele tem. Ele 
tem sempre uma jogada 
nova na cartola. É difícil 
falar o que é o Messi. É o 
maior que eu já vi jogar. 
Sempre um privilégio 
poder enfrentá-lo. Mas 
vamos deixar para ad-
mirá-lo em outros jogos. 
Queremos vencer – ana-
lisou Thiago.

Coube ao destino co-
locar Brasil e Argentina 
de novo frente a fren-
te no Estádio Mineirão. 
Palco de boas recorda-
ções para a Seleção con-
tra os hermanos. Nas Eli-
minatórias para a Copa 
do Mundo de 2018, as 

duas seleções se enfren-
taram na capital mineira 
e o Brasil venceu por 3 
a 0, numa noite em que 
o time de Tite foi sobe-
rano.

– A gente fica sempre 
muito contente de vir 

jogar aqui, sempre bem 
recebido. O último jogo 
aqui foi contra a Argen-
tina e tivemos uma atu-
ação convincente. Vamos 
entrar para fazer o nosso 
jogo. Tomar as atitudes 
para sermos premiados 

com um bom resultado. 
Estamos muito bem pre-
parados mentalmente e 
esperamos vencer essa. 
Qualquer descuido com 
a Argentina, principal-
mente no pé do Messi, é 
muito arriscado.

Com mais de 10 anos de Amarelinha, Thiago Silva 
avalia momento positivo do sistema defensivo como 
resultado de um trabalho coletivo muito forte
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