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Abono salarial 
de 2017 injetou 
R$ 17,3 bilhões
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No templo do futebol mundial, o Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e voltou a conquistar um título de Copa América
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n Já sabendo que a reforma da previ-
dência em votação no Congresso não 
incluirá os Estados, o governador Ro-
naldo Caiado contratou um consultor 
privado – Paulo Tafner – para formu-
lar um projeto específico para Goiás.

n Picado pela mosca azul da política 
desde que ficou em 3º lugar na dispu-
ta pelo Senado, o ex-senador Wilder 
Morais só pensa em uma candidatura 
a prefeito de Goiânia. E, dessa vez, dis-
posto a gastar o que for preciso.

n As reclamações do governador 
Ronaldo Caiado contra a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, são as mesmas 
que o PT sempre fez, inclusive as crí-
ticas quanto aos 60% de limite para 
gastos com o funcionalismo.

n Como líder da bancada do Po-
demos na Câmara, o deputado 
federal José Nelto ganhou assen-
to na reduzida mesa do colégio 
de líderes (apenas 12 cadeiras) e 
passou a ter influência na defini-
ção da pauta de votações. 

n São muitos os deputados esta-
duais que já avisaram o Palácio das 
Esmeraldas de que as medidas mais 
duras para o ajuste fiscal do, caso 
ocorra a adesão ao RRF, dificilmente 
serão aprovadas pelos deputados. 

n Acendeu a luz amarela em Ca-
talão quanto a reeleição do pre-
feito Adib Elias. Ao contrário das 
duas gestões anteriores, quando 
obteve índices espetaculares de 
aprovação, dessa vez ele está em 
patamares medíocres.

n O Conselho Nacional de Justiça, nos 
últimos anos, não aprovou nenhum 
empréstimo do Judiciário ao Poder 
Executivo, em qualquer Estado, como 
o que o governador Ronaldo Caiado 
está pretendendo aqui em Goiás. 

n Dizem que Iris Rezende tem tanto 
dinheiro em caixa que será impossí-
vel gastar até o final do seu manda-
to. E isso sem falar no que ainda en-
trará, como o empréstimo de R$ 738 
milhões da Caixa e o IPTU de 2020.

n Chamou atenção o entusiasmo do 
prefeito de Trindade Jânio Darrot ao 
lado do governador Ronaldo Caiado 
durante um evento da romaria, na 
semana passada. Coisa igual nem 
nos tempos de Marconi Perillo.

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

Nome de renovação e maior novidade que emergiu das últimas eleições, o senador Jorge 
Kajuru infelizmente pôs a perder o capital político que ganhou junto com o mandato. 
Como membro da mais importante câmara legislativa do país, ele tinha tudo para conquis-
tar um merecido destaque e fazer um trabalho à altura da confiança que recebeu do eleitor 
goiano nas urnas. Aliás, Kajuru começou até bem, sinalizando que seria um parlamentar 
sério e engajado no debate e busca de solução para os grandes desafios nacionais. Qual o 
quê: a lua de mel durou pouco e ele se perdeu rapidamente ao gastar o seu precioso tempo 
no Senado com bobagens e questões as mais exóticas e excêntricas possíveis, sem nenhu-
ma consequência realmente produtiva para o país. Até em renunciar falou. Uma grande e 
cabeluda decepção. Só bobagens, uma atrás das outras, trazendo como consequência a sua 
total perda de credibilidade, com uma atuação bisonha e mais parecida com um artista 
de circo. É uma pena. Além de caracterizar uma traição quanto aos votos que teve e que 
resultaram em um compromisso que ele descumpriu. Kajuru senador não deu certo. Como 
vereador, estava muito melhor. Em Brasília, transformou-se em uma chacota ambulante. 
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EMEDEBiStaS pRÓ-caiaDo DESiStEM DE SE FiliaR ao paRtiDo NoVo
A busca dos dissidentes do MDB, que preferiram apoiar o governador Ronaldo Caiado nas eleições do ano passado em vez de Daniel 
Vilela, por um novo abrigo partidário, continua em aberto. O grupo, liderado pelo prefeito de Catalão Adib Elias, encerrou as conversas 
com o Partido Novo, entendendo que essa legenda não tem estrutura em Goiás e não funciona, na verdade, como um verdadeiro partido 
político – dada a ingenuidade e infantilidade dos seus dirigentes estaduais. Outras hipóteses estão sendo analisadas, especialmente o 
PSD – e já estão avançadas as tratativas como o presidente do diretório goiano Vilmar Rocha.

GoiÁS pERDERÁ aUtoNoMia aDMiNiStRatiVa E FiNaNcEiRa coM o RRF
O Regime de Recuperação Fiscal, que parece ser o objetivo do governador Ronaldo Caiado, vai retirar a autonomia administrativa e principalmente 
financeira do Estado de Goiás. Técnicos do Tesouro Nacional irão se intrometer na gestão da área fazendária e nas deliberações governamentais inclusive 
quanto a políticas públicas. Na prática, o poder de Caiado será esvaziado, já que a Lei Complementar 159, que institui o RRF, com a finalidade de socorrer 
Estados em crise, determina a criação de um Conselho de Supervisão para acompanhar o andamento do programa, tornando a União monitora de 
todas as ações fiscais ou que envolvam recursos do governo de Goiás. No limite, Caiado estará abrindo mão de qualquer posição ou influência 
quanto  ao exercício estratégico da gestão fiscal do seu governo, já que será de responsabilidade do Conselho de Supervisão avaliar e 
acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Regime de Recuperação. Pela primeira vez, desde que a Federação foi introduzi-
da com a Constituição de 1891, logo após a proclamação da República, o conceito de autonomia dos entes federados será subvertido em 
Goiás, dado que o Conselho de Supervisão terá poder de interferir nas decisões da esfera subnacional no período em que o RRF vigorar. 
Trata-se de um remédio exagerado para os males do paciente e um preço a pagar para consertar um caixa que não está tão mal assim. 

apoSENtaDoRia: pMS E pRiNcipalMENtE oFiciaiS coNtiNUaRÃo iMEXíVEiS
O projeto de reforma da previdência que deverá ser aprovado na semana que vem pela Câmara Federal privilegia os membros das polícias 
militares, que não mais serão equiparadas aos quadros das Forças Armadas. Na prática, o que as PMs conseguiram foi impedir qualquer 
mudança nos seus sistemas atuais de aposentadoria, que são altamente privilegiados em relação ao restante do funcionalismo público. 
Vai ser difícil para o governador Ronaldo Caiado mexer com os benefícios que levam, por exemplo, oficiais da PM goiana a passar para a 
reserva com menos de 50 anos de idade, às vezes com salários superiores a R$ 30 mil mensais. 

EX-SENaDoR DE RoNDÔNia NÃo acREDita EM FÁtiMa GaVioli
O ex-senador Valdir Raupp, de Rondônia, encontrou-se outro dia em Brasília com um deputado federal de Goiás e disse 
não ter entendido até hoje o convite que Fátima Gavioli recebeu do governador Ronaldo Caiado para ocupar a Secretaria 
estadual de Educação. Segundo Raupp, ela, quando passou pela mesma pasta no seu Estado, foi um verdadeiro fiasco, 
gastando todo o tempo enfrentando greves e sem conseguir resolver os problemas do ensino rondoniense – que são 
bem menores que os goianos, já que, lá, são apenas 52 municípios, contra os 246 daqui. O ex-senador fez ainda uma 
consideração surpreendente: disse que Gavioli não tem formação como educadora, já que todos os seus estudos foram 
na área de Psicologia. “Não sei como um político experiente como o Caiado entrou numa fria dessas”, concluiu.

RollER oUViU poUcaS E BoaS No plENÁRio Da aSSEMBlEia
Na sessão da Assembleia em que o projeto de lei que autoriza a adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal foi aprovado em 2ª votação, o secretário de 
Governo Ernesto Roller, presente, foi submetido a um grande constrangimento quando o deputado Sebastião Caroço subiu à tribuna para criticar a articula-
ção política do Palácio das Esmeraldas. Caroço falou poucas e boas do trabalho de Roller, que até hoje não conseguiu construir uma base sólida de apoio para 
o governador Ronaldo Caiado – apesar da distribuição de cargos (cota de R$ 30 mil e mais duas diretorias para os parlamentares que aceitarem votar 
a favor do governo). Mesmo sabendo-se que existe uma inimizade entre Caroço e o secretário, em razão de picuinhas políticas em Formosa, o discur-
so do deputado, ouvido em silêncio pelo plenário, gerou impacto pelo compartilhamento do seu conteúdo pela maioria dos parlamentares estaduais.

KaJURU É UMa DEcEpÇÃo No SENaDo, coM atUaÇÃo DESaStRoSa
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RefoRma da pRevidência 

Câmara deve iniciar na terça-feira 
discussão sobre reforma da Previdência

a semana na Câma-
ra dos Deputados 
vai começar com a 

expectativa de o plenário 
iniciar a discussão sobre 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 6/19) da 
reforma da Previdência nes-
ta terça-feira (9).

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
acredita que o texto po-
derá ser votado em dois 
turnos antes do recesso 
parlamentar, que começa 
em 18 de julho.

O parecer do relator Sa-
muel Moreira (PSDB-SP) 
na comissão especial que 
tratou do tema foi aprova-
do na quinta-feira (4), e os 
destaques ao texto-base 
terminaram de ser apre-
ciados pelos integrantes 
do colegiado na madruga-
da de sexta-feira (5).

Para o texto começar a 
ser debatido no plenário, 
o regimento da Câmara 
estabelece um prazo de 
duas sessões após a con-
clusão da votação na co-
missão especial.

Maia avalia que já tem 
votos necessários para 
aprovar a reforma no ple-
nário. A expectativa do 
parlamentar é que a medi-
da seja aprovada por pou-
co mais de 325 deputados.

Com a aprovação na 
comissão especial, a pro-
posta seguiu para o ple-
nário da Câmara. Por se 
tratar de uma PEC, o texto 
precisa ser aprovado por 
três quintos dos deputa-
dos, o correspondente a 
308 votos favoráveis, em 
dois turnos de votação.

Aprovada pelos deputa-
dos, a matéria segue para 
apreciação do Senado, 
onde também deve ser 
apreciada em dois turnos 
e depende da aprovação 
de, pelo menos, 49 em um 
universo de 81 senadores.

Destaques
Após 16 horas de de-

bates, a comissão especial 
concluiu, na madrugada da 
sexta-feira (5), a votação dos 

destaques com sugestões 
de mudanças no relatório.

Foram derrubados, em 
bloco, 99 destaques indivi-
duais e analisados, um a um, 
17 destaques de bancadas – 
a maioria rejeitada.

Apenas dois destaques 
foram aprovados. Um de-
les, do bloco PP, PTB e 
MDB, retirou dois temas 
do relatório. O primeiro é a 
limitação para renegocia-
ção de dívidas junto ao es-
tado em até 60 meses. Atu-

almente, os programas não 
têm limitação de prazo.

O segundo ponto ex-
cluído do parecer trata 
da cobrança de contri-
buições previdenciárias 
sobre a exportação do 
agronegócio. Com essa 
renúncia fiscal, o governo 
projeta uma redução da 
economia prevista com a 
reforma em R$ 83 bilhões 
nos próximos dez anos.

O outro destaque apro-
vado, do DEM, retira poli-

ciais militares e bombeiros 
do texto da PEC.

Os deputados aprova-
ram, por unanimidade, a 
retirada da aplicação a po-
liciais militares e bombeiros 
das regras de transferência 
para inatividade e pensão 
por morte dos integrantes 
das Forças Armadas, até que 
uma lei complementar local 
defina essas regras.

O texto exclui ainda a 
possibilidade de que lei 
estadual estabeleça alí-

quota e base de cálculo de 
contribuição previdenci-
ária para policiais e bom-
beiros militares.

Agentes de 
segurança e 
professores

A comissão especial 
rejeitou mudanças nas 
regras de aposentadoria 
para policiais que servem 
à União. Pelo texto apro-
vado na comissão espe-

cial, policiais federais e 
legislativos se aposenta-
rão aos 55 anos de idade, 
com 30 anos de contri-
buição e 25 anos de exer-
cício efetivo na carreira, 
independentemente de 
distinção de sexo. http://
agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2019-07/
comissao-rejeita-regras-
-especiais-de-aposenta-
doria-para-policiais

Por 30 votos a 18, a 
comissão rejeitou mu-
dança nas regras de apo-
sentadoria de professo-
res. O destaque buscava 
manter as atuais regras 
de aposentadoria para 
professores, com 25 anos 
de contribuição para mu-
lheres e 30 anos para ho-
mens, sem exigência de 
idade mínima.

Pelo texto do relator, 
as professoras poderão se 
aposentar com 57 anos de 
idade e 25 de contribuição; 
e os professores, com 60 de 
idade e 30 de contribuição. 
Os profissionais do magis-
tério terão de comprovar 
efetivo exercício na educa-
ção infantil ou nos ensinos 
médio e fundamental.

A expectativa 
é que a medida 
seja aprovada por 
pouco mais de 
325 deputados W
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BOLsa UNiVeRsiTÁRia

Renovação para bolsistas do Programa Bolsa 
Universitária começa nesta segunda-feira

Os estudantes con-
templados pelo 
Programa Bolsa 

Universitária (PBU), da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) 
devem ficar atentos ao 
período de renovação do 
benefício. O procedimen-
to, obrigatório para os 
alunos que já são benefi-
ciários do programa, tem 
início nesta segunda-fei-
ra, dia 08,  e termina dia 
31 de julho. A renovação 
é feita somente online e 
o estudante precisa estar 
com a contrapartida efe-
tivada no sistema da OVG. 
Quem não renovar perde-
rá a bolsa.

Para fazer a renova-
ção é necessário acessar 
o site da OVG (www.ovg.
org.br), clicar no banner 
do Programa Bolsa Uni-

versitária, seguido do 
link Bolsistas. Além de 
preencher o formulário, 
com informações pesso-
ais e acadêmicas, os es-
tudantes deverão anexar 
e enviar os comprovantes 
de rendimentos (cópia da 
Carteira de Trabalho com 
anotações de salário e 
documentos do Imposto 
de Renda e do extrato 
bancário). O aluno deve 
preencher também a pes-
quisa de satisfação refe-
rente à Bolsa Universitá-
ria. São cerca de 20 mil 
estudantes.

As dúvidas sobre a re-
novação, contrapartida e 
outras questões relativas 
ao programa podem ser 
esclarecidas pelo What-
sApp: (62) 99641-6090, 
desde a última quarta-
-feira, dia 3 de julho.

A renovação é feita somente 
online e termina dia 31 de julho

OV
G 
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Trânsito na Av. Goiás muda durante 
construção da rede de águas pluviais
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da SMT, vai in-
terditar a pista da Aveni-
da Goiás, sentido Norte/
Sul, entre as avenidas In-
dependência e Paranaíba, 
a partir desta segunda-
-feira, 08, quando será 
estabelecido um sistema 
de sinalização e novas 
alternativas de rotas e 
desvios. Na ocasião será 
iniciada mais uma etapa 
da construção da rede de 
drenagem que vai solu-
cionar os problemas de 
enchentes e alagamentos 
nas adjacências da Aveni-
da, região da Rua 44, Ave-
nida Independência, Pra-
ça do Trabalhador, Praça 
do Bandeirante e Praça 
Cívica. A via também será 
requalificada e preparada 
para a operação BRT. 

Os serviços serão fei-
tos em três etapas até 
chegar à Praça Cívica. 
Na primeira, as obras se-
rão executadas entre a 

Avenida Independência 
e a Avenida Paranaíba; 
na segunda, da Aveni-
da Paranaíba à Avenida 
Anhanguera; e na ter-
ceira, da Avenida Anhan-
guera até a Praça Cívica. 
Concluídas as três eta-
pas, as obras serão reali-
zadas na outra pista.

Mudanças
No trecho da Avenida 

Goiás entre a Avenida In-
dependência e a Avenida 
Paranaíba (sentido Norte/
Sul) o trânsito será desvia-
do para as Ruas 70 (auto-
móveis) e Rua 68 (ônibus), 
sendo que será proibido 
estacionar do lado direi-
to das duas vias. Os se-
máforos nos cruzamen-
tos da Independência e 
da Paranaíba receberão 
ajustes de três tempos 
e placas de orientação 
sobre os desvios e proi-
bições serão instaladas.

Para o secretário Fer-

nando Santana, as mu-
danças no trânsito são 
passageiras e estão sendo 
planejadas com critério 
pelo setor de engenharia 
da SMT, com o objetivo 
de garantir segurança e 
tranquilidade a todos os 
condutores. “No final, os 
benefícios definitivos vão 
compensar os transtornos 
momentâneos”, afirma o 
gestor esclarecendo que 
as obras de drenagem e 

a preparação para o BRT 
são de extrema impor-
tância para Goiânia, pois 
visam acabar com alaga-
mentos, além de melho-
rar o transporte coletivo 
proporcionando bem-es-
tar para toda a população.

Requalificação
Durante as obras da 

rede de águas pluviais, a 
Avenida Goiás será requa-
lificada e preparada para 

a operação do BRT, com a 
construção das estações 
de embarque e desem-
barque de passageiros, 
implantação de pavimen-
tos rígidos e flexíveis e a 
completa revitalização da 
sinalização de trânsito – 
horizontal, vertical e se-
mafórica, com semáforos 
inteligentes. As calça-
das serão readequadas, 
conforme as normas de 
acessibilidade e arbori-

zadas, com a troca das 
espécies que estiverem 
condenadas; uma ilumi-
nação de LED será ado-
tada em toda a via.

Rede de drenagem
A rede de drenagem 

completa tem 2,6km e 
vai da Praça Cívica ao 
Setor Norte Ferroviá-
rio; parte integrante do 
complexo do BRT, conta 
com orçamento na or-
dem de R$ 7,8 milhões.

Os trabalhos de cons-
trução tiveram início em 
maio e, por ser o trecho 
mais complexo, começa-
ram pela Rua 4, no Setor 
Norte Ferroviário, onde 
se dará o lançamento no 
Capim Puba. De lá pas-
sará pela Avenida Oeste, 
no Setor Marechal Ron-
don, seguirá pela Rua 74 
e subirá a Avenida Goi-
ás, cruzará a Avenida 
Independência e che-
gará até à Praça Cívica.
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Serviço

Renovação para bolsistas 
do Programa Bolsa universitária 

começa na próxima 
segunda-feira, dia 8 de julho

Período: 8 a 31 de julho de 2019
Como fazer: www.ovg.org.br
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  A little Mix lançou ainda no embalo do mês 
do orgulho lGBTQ+, celebrado em junho, uma 
nova versão do clipe de “Bounce Back”, seu 
primeiro single na gravadora RCA uK. 

  Em entrevista à BBC, Dua lipa falou 
sobre seu próximo álbum, que segundo ela 

chegará “em breve”. A artista definiu o 
sucessor de seu primeiro trabalho como 
“pop nostálgico”.

  os estúdios Disney do Brasil liberaram 
um teaser de 30 segundos em que Iza e 
Ícaro Silva cantam “Nesta Noite o Amor 

Chegou” em teaser dublado de “o Rei leão”.

  o cantor jason Derulo lançou o single 
“Mamacita”, sua parceria com o rapper 
porto-riquenho Farruko. A faixa, assim como 
os hits “Swalla” e “Goodbye”, fará parte do 
próximo álbum.

PRoGRaMaÇÃo
A dupla humberto e Ronaldo fará show 

na terra natal no dia 13 de julho. Para 
animar ainda mais a pista, a Dj Bárbara 

labres é convidada também no sábado. 
No domingo (14) a Bahia chegará com o 
axé do É o Tchan. Esta é a quarta edição 
do Deu Praia e promete ser inesquecível. 
A temporada iniciou no dia 15 de junho e 

termina dia 11 de agosto.

UP EXPo GaMEs
o mundo dos games vem ganhando 

e conquistando, a cada dia, 
novidades, lançamentos e muitos 

admiradores. E com o objetivo de levar 
entretenimento e tudo o que há de 

novo nesse universo, a up Expo Game, 
maior feira de games da região Centro-

oeste, está chegando pelo segundo 
ano consecutivo em Goiânia com 

atrações para toda a família nos dias 
6 e 7 de julho no Centro Cultural oscar 

Niemeyer.

BoTi PRoMo
Amizades marcantes são ótimas 

protagonistas de todos os gestos de 
amor. E as datas especiais podem ser 
a oportunidade que faltava para essa 
demonstração de afeto e carinho. Se 

der para aproveitar uma promoção 
imperdível, melhor ainda. Então, bora 
aproveitar o Dia do Amigo, celebrado 

em 20 de julho, e a promoção do 
Boticário para surpreender aquela 

pessoa que faz toda a diferença na sua 
vida! A marca de beleza mais amada 

do brasileiro separou itens essenciais 
com descontos imperdíveis, que irão 

transformar pequenos momentos em 
memórias únicas.

colÔNia DE FÉRias
Chegaram julho e as férias escolares. 

Crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos participam até o dia 13 de julho 

da Colônia de Férias de Aparecida 
de Goiânia, no Centro olímpico do 

município. A indústria goiana GSA, com 
as marcas Sanditos e Refreskant, apoiam 
esta iniciativa da Prefeitura da Aparecida 

de Goiânia, que visa proporcionar 
atividades que incentivem a prática 

de esportes, brincadeiras lúdicas, a 
socialização e aprendizagem por meio 

de palestras ministradas com temas 
atuais e atividades culturais, fazendo 
com que os indivíduos desenvolvam 

tanto o físico quanto o intelectual.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Aniversário - Cezar Gissi, Adriano Aprigio e Giselle Bittar prestigiaram, Suzy lopes 
que comemorou mais um ano de vida, em grande estilo na cidade de Anápolis. 

Blog - o publicitário leonardo Cunha e a jornalista Daniela 
Ribeiro estiveram entre os convidados que prestigiaram a 
festa de lançamento do Blog Viva de Moda. 

2 3

4

Congresso - o presidente da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, Sérgio Palma, recebeu o colega goiano, 
o médico dermatologista hugo Alexandre lima, 
na 11º Edição do Congresso Teraderm, em São Paulo. 
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Confraria - o médico Sérgio Daher (à direita) foi um 
dos anfitriões da confraria gourmet realizada para a 
comunidade médica de Anápolis, no estande do Gran 
life Medical Complex.
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Padaria
hoje, 8 de julho, é comemorado o Dia 
do Padeiro. Em Goiás, são mais de 2 mil 
padarias e confeitarias. Para se ter uma 
ideia, só as padarias da rede de supermer-
cados Bretas produzem 1,8 toneladas de 
pão francês por dia, além de 46 varieda-
des de tipos de pães doces e salgados. os 
pães preferidos dos goianos são o francês, 
seguido do pão de queijo, do pão de forma 
e do pão de francês integral. 

energia
A implementação do preço horário no Bra-
sil, inicialmente prevista para o ano 2000, 
quando foram homologadas pela ANEEl 
as regras e diretrizes do antigo Mercado 
Atacadista de Energia Elétrica (MAE), e 
postergada indefinidamente em 2003, deve  
acontecer. o Ministério de Minas e Energia, 
que propôs inicialmente que os preços do 
mercado de curto prazo fossem calculados 
em intervalos de tempo horários a par-
tir de 2019, definiu que a decisão sobre a 
data efetiva de entrada em operação des-
se procedimento ocorrerá no dia 31.7 pró-
ximo, com a expectativa de aprovar sua 
adoção a partir de 1º de janeiro de 2020.

reinauguração
A unidade Santa Marta da Avenida Goi-
ás esquina com a Paranaíba, no Centro, 
está repaginada. Com 90 metros quadra-
dos, a nova loja oferece agora ambiente 
climatizado, e ainda a mesma variedade 
de medicamentos e produtos de higie-
ne e beleza existentes em outras lojas 
da rede, além de profissionais treinados 
para esclarecer dúvidas e proporcionar 
uma melhor experiência de compra.

Lançamento
o McDonald’s apresenta o Picanha Che-
ddar Bacon. o novo sanduíche, que vem 
em tamanho generoso, traz o hambúr-
guer com o corte mais nobre e suculento 
do Brasil, acompanhado de muito che-
ddar e muito bacon. Para deixar o lan-
çamento ainda melhor, a Batata Rústica 
Cheddar Bacon volta ao cardápio.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Abono salarial de 2017 injetou 
R$ 17,3 bilhões na economia

sacado por 22,6 mi-
lhões de trabalhado-
res nos últimos 11 

meses, o abono salarial 
ano-base 2017 injetou R$ 
17,3 bilhões na economia. 
A informação foi divulgada 
hoje (5) pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério da 
Economia. A quantia repre-
senta 91,72% do valor dis-
ponível para ser pago.

Um total de 2,04 mi-
lhões de trabalhadores 
não retirou o benefício, 
cujo prazo para saque 
terminou em 28 de junho. 
De acordo com a Secre-
taria de Trabalho. O di-
nheiro, equivalente a R$ 
1,32 bilhão, ficou retido 
no Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

A maior quantidade 
de benefícios não sa-
cados se concentrou na 
Região Sudeste, onde 
1.001.660 de trabalha-
dores não retiraram o 
abono. Em seguida, vêm 
as Regiões Sul (400.208) 
e Nordeste (296.451). No 
Centro-Oeste, 212.493 
não sacaram o benefí-
cio; e no Norte, 127.605 
trabalhadores não fize-
ram o saque.

Benefício
Teve direito ao abo-

no salarial quem estava 
inscrito no Programa de 
Integração Social (PIS) 
ou no Programa de For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) 

há pelo menos cinco anos 
e trabalhou com carteira 
assinada por pelo menos 
30 dias em 2017, rece-
bendo até dois salários 
mínimos. Além disso, é 
preciso que os dados do 

trabalhador tenham sido 
informados corretamente 
pelo empregador na Re-
lação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais).

Os empregados da ini-
ciativa privada sacaram o 

abono do PIS nas agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal. Já os servidores 
públicos e empregados 
de estatais fizeram a re-
tirada nas agências do 
Banco do Brasil. O abono 

salarial ano-base 2017 
começou a ser pago em 
26 de julho de 2018.

O valor a que cada pes-
soa tem direito depende 
do tempo trabalhado for-
malmente no ano-base. 
Quem trabalhou por ape-
nas 30 dias em 2017 sa-
cou o valor mínimo, que 
é de R$ 84, o equivalente 
a 1/12 do salário mínimo. 
A quantia subia 1/12 por 
mês trabalhado até atin-
gir um salário mínimo (R$ 
998), para quem traba-
lhou durante todo o ano.

O trabalhador que 
não fez o saque no pra-
zo estabelecido, até 28 
de junho, deverá buscar 
orientações em uma das 
unidades de atendimento 
da Secretaria de Trabalho 
ou entrar em contato com 
a Central de Atendimento 
158 para informar-se so-
bre como proceder.

Benefício foi sacado por 
22,6 milhões de trabalhadores
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Próximo de inaugurar sua segunda etapa, o Mega Moda Park registrou, no mês de 
Junho, aumento de 4% no fluxo de consumidores em relação ao mês anterior. Ao 
todo, em Junho, 111 mil clientes estiveram no shopping atacadista, que contabili-
zou em seus corredores a presença de 107 mil clientes em Maio e 95 mil em Abril.
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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 
compromisso, 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. Consultora 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

TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI - ME, CNPJ: 
34.015.390/0001-95, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a licença Ambiental de Operação, para 
Comercio atacadista de ferragens e ferramentas, na Avenida Goianazes SN Qd. 
47 Lts. 35/36, Jardim Eldorado em Aparecida de Goiânia GO, CEP 74993-100. 
Conforme Resolução Conama 006/86 e em atendimento às exigências da Ins-
trução Normativa SEMMA nº 002/2013 e Lei Federal nº 6938/81.
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pela nona vez!

Brasil confirma favoritismo e 
vence Copa América contra o Peru

Deu a lógica do futebol 
na final entre Brasil 
e Peru, com a Sele-

ção Canarinho sagrando-se 
campeã da Copa América, 
vencendo por 3 x 1. A parti-
da, no domingo (7), foi emo-
cionante desde os primeiros 
minutos de jogo, com as se-
leções brasileira e peruana 
duelando em pé de igual-
dade, com superioridades 
técnica e individual do 
Brasil recebendo combate 
com garra e disposição por 
parte do Peru.

A partida iniciou após 
um minuto de silêncio em 
homenagem ao músico 
João Gilberto, falecido on-
tem. Logo no início, aos 
2 minutos de jogo, o juiz 
marcou uma falta para o 
Peru, batida por Cueva com 
perigo, no canto inferior di-
reito de Alisson, com a bola 
indo para fora. Aos 5 minu-
tos, um ataque do Peru foi 
parado com falta em cima 
de Guerrero. A tática peru-

ana foi partir para cima do 
Brasil, tentando manter os 
brasileiros em sua defesa. 
Mas a estratégia abriu es-
paço para o Brasil, que foi 
acertou passes e levou pe-
rigo ao goleiro Gallese.

A partir dos 12 minu-
tos, o domínio passou a 
ser brasileiro, invertendo 
o jogo e mantendo o Peru 
em seu campo de defesa 
e forçando ao erro o time 
de Ricardo Gareca. Até que 
aos 14 minutos, um passe 
de Gabriel Jesus encontrou 
Everton Cebolinha, que co-
locou nas redes, sem chan-
ces para Gallese.

O gol brasileiro deses-
tabilizou o time peruano, 
que passou a errar passes e 
demonstrar nervosismo em 
campo. Aos 24 minutos, Cou-
tinho recebeu de Firmino e 
chutou com perigo, com a 
bola passando próxima à 
trave. Aos 30, Gabriel Je-
sus fez falta de ataque e 
recebeu cartão amarelo. 

Aos 34, passe de Firmino 
cabeceou por cima do gol, 
mas o assistente já havia 
marcado impedimento.

A partir dos 36, o time pe-
ruano conseguiu se reorga-
nizar em campo e passou a 
atacar o gol de Alisson, mas 
sem maior perigo. Até que 
aos 41, a bola toca o braço 
esquerdo de Thiago Silva 
dentro da área e o juiz marca 
pênalti, após conferir o VAR 
(árbitro de vídeo). Guerrero 
bateu colocado no canto es-
querdo de Alisson, que pulou 
para o lado errado.

Mas a alegria peruana 

só durou até os 47 minu-
tos, com gol de Gabriel Je-
sus recebendo de Arthur e 
tocando rasteiro no canto 
direito de Gallese.

Segundo tempo
Logo a 1 minuto da se-

gunda etapa, o Brasil come-
çou atacando e conseguiu 
um escanteio, sem levar 
perigo ao gol peruano. Aos 
3 minutos, Tapia parou ata-
que do Brasil fazendo carga 
contra Coutinho e levando 
cartão amarelo. Aos 7 mi-
nutos, Thiago Silva fez fal-
ta sobre Cueva e também 

levou cartão amarelo. Aos 
9 minutos, tabela entre 
Gabriel Jesus e Firmino le-
vou perigo ao gol peruano, 
mas não foi aproveitada.

Aos 11, Everton Cebo-
linha fez vários dribles em 
cima da zaga peruana e cru-
zou na cabeça de Firmino, 
que não aproveitou e jogou 
para fora. A pressão brasilei-
ra continuou, mas não inti-
midou o Peru, que optou por 
não se fechar, mesmo sem 
levar perigo para Alisson.

Aos 22 minutos, Zam-
brano fez falta violenta em 
Gabriel Jesus e levou cartão 

amarelo. Aos 24, Gabriel Je-
sus fez falta, levou o segun-
do cartão amarelo e acabou 
expulso, saindo inconforma-
do de campo, empurrando e 
quase derrubando a cabine 
do VAR . A expulsão motivou 
os peruanos que partiram 
para cima. Tite tirou Firmino 
e colocou Richarlison. Em 
seguida, tirou Coutinho e 
colocou Éder Militão.

Aos 32, o técnico Gare-
ca tirou Yotún e colocou 
Ruidiaz. Aos 38, Advincula 
fez falta forte em cima de 
Everton Cebolinha, paran-
do o ataque brasileiro. Aos 
40, saiu Carrillo para a en-
trada de Polo. Em seguida, 
aos 41, Everton Cebolinha 
foi trombado por Zambrano 
na grande área e o juiz mar-
cou pênalti, após consultar 
o VAR. A cobrança coube a 
Richarlison, que chutou à 
direita de Gallese, que ain-
da foi na bola, mas não al-
cançou, chegando aos 3 x 
1, levantando a torcida aos 
gritos de “É campeão”.

Tite ainda fez mais uma 
substituição, colocando 
Allan no lugar de Everton 
Cebolinha. O Peru ainda 
tentou uma reação, mas 
não havia mais tempo, 
com a partida terminan-
do aos 51 minutos.

No templo do futebol mundial, 
o Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e 
voltou a conquistar um título de Copa 
América dentro de casa Lu
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Equipe dos EUA confirma favoritismo e é bicampeã 
O favoritismo era esperado 
e, com isso, o resultado não 
foi surpreendente. A sele-
ção feminina dos Estados 
Unidos venceu neste do-
mingo, em Lyon (França), a 
seleção holandesa por 2 a 
0 e conquistou o bicampe-
onato consecutivo, quarto 
título mundial em oito edi-
ções de Copa do Mundo. As 
americanas se igualam as 
alemãs, que foram bicam-
peãs em 2003 e 2007. Para 
as holandesas, foi a melhor 
campanha numa Copa e o 
vice-campeonato das atuais 
campeãs europeias garante 
às Leoas Laranjas uma vaga 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, em 2020. A Suécia, ter-
ceira colocada na Copa, e a 
Inglaterra, quarta colocada, 
são as outras representan-
tes da Europa – na decisão 
de sábado, em Nice, as sue-

cas venceram as inglesas 
por 2 a 1, gols de Asllani e 
Jakobsson; Kirby descontou 
para as inglesas.

A americana Megan Ra-
pinoe foi o grande nome do 
jogo e da Copa. Ela foi elei-
ta a melhor jogadora em 
campo, a melhor jogadora 
da Copa e ganhou o prêmio 
como artilheira do mundial. 
Ela passa a ser a jogadora 
mais velha a receber essa 
premiação, com 34 anos e 
dois dias de idade. A golei-
ra holandesa Van Veenen-
daal foi eleita a melhor da 
Copa na posição.

A final, assistida por 
57.900 pessoas, teve, ainda, 
outras marcas dignas de 
registro. Foi apenas a se-
gunda vez na história das 
Copas Femininas em que 
duas mulheres estiveram 
à frente das equipes fina-

listas – a primeira foi em 
2003, na final entre Ale-
manha e Suécia. Esse ano, 
a Holanda foi dirigida por 
Sarina Wiegman; os Esta-
dos Unidos, por Jill Ellis. A 
britânica entra para a histó-
ria como a segunda técnica 
bicampeã do mundo – o 
italiano Vittorio Pozzo era o 
único detentor dessa mar-
ca, campeão com a Itália 

nas Copas de 1934 e 1938.
A seleção campeã re-

cebeu um prêmio de 4 
milhões de dólares – vale 
dizer que a França, campeã 
do mundo da Copa de 2018, 
faturou 38 milhões de dó-
lares. A próxima Copa do 
Mundo de Futebol Femini-
no, a ser disputada entre ju-
lho e agosto de 2023, ainda 
não tem sede definida, e 

ela só será conhecida em 
março de 2020, em evento 
da FIFA em Miami (EUA). 
Nove países são candidatos 
a sediar o evento. Além do 
Brasil, África do Sul, Argen-
tina, Austrália, Bolívia. Co-
reias (Norte e Sul), Colôm-
bia, Japão e Nova Zelândia.

Pelos resultados apre-
sentados pelas emissoras 
de TV em todo o mundo, 
com recordes de audiên-
cia, a expectativa é de que 
o futebol feminino ganhe 
maior apoio da Fifa a partir 
desse mundial na França. 
A partida Brasil x França, 
por exemplo, foi assistida 
por mais de 35 milhões 
de espectadores no Brasil 
e outros 10,6 milhões na 
França, superando o jogo 
EUA x Japão da Copa de 
2015, com público estima-
do de 25 milhões de pes-

soas nos Estados Unidos e 
recorde anterior. No Reino 
Unido, EUA x Inglaterra foi 
visto por 11,7 milhões de 
espectadores, a maior au-
diência da BBC no ano.

Entre as medidas pre-
vistas pela FIFA para 
incremento do futebol 
feminino estão um Mun-
dial Feminino de Clubes, 
a Liga Mundial Feminina, 
ampliar o número de parti-
cipantes na próxima Copa 
para 32 seleções, investir 
500 milhões de dólares no 
futebol feminino e dobrar 
a premiação para o próxi-
mo Mundial – o que ainda 
será insuficiente para che-
gar próximo aos prêmios 
estimados para a Copa do 
Catar: são 400 milhões de 
dólares previstos para os 
homens e 60 milhões de 
dólares para as mulheres.

Be
rn

ad
et

t S
za

bo


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

