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a adesão ao rrf e o 
preço político a pagar
Tem sido comum ouvir no meio político indaga-

ções e comentários acerca do preço político que o 
governador Ronaldo Caiado está decidido a pagar, 
pela adesão do Estado ao Regime de Recuperação 
Fiscal do Governo Federal, (RRF). Nota-se que na 
maior parte das opiniões de entendidos no assun-
to, a medida deverá implicar em compromissos 
de adoção de medidas duras e de gosto amargo, 
como a de reduzir o quantitativo de cargos comis-
sionados, a privatização de estatais dos setores 
financeiro, gás, saneamento e de energia, redução 
de incentivos fiscais, enfim, um elenco de medi-
das que vão aliviar o sufoco financeiro do Estado 
momentaneamente mas que também que causam 
desgastes. E os benefícios são temporários, como 
a suspensão do pagamento das parcelas das dí-
vidas para com a União por certo período, além 
de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, 
para a contratação de novos empréstimos.

pREço político é alto E único
Embora a adesão ao RRF implique em compromissos de 
adotar medidas duras pelo Estado, como o enxugamento 
de gastos e redução do valor da folha. o remédio a ser pres-
crito será amargo para muita gente, mas não parece haver 
outro nesse momento. Porque sem a obtenção de dinheiro 
novo para sanear a grave situação fiscal vivida hoje pelo 
Estado, a crise pode até piorar nos próximos meses, segun-
do avaliações de técnicos do governo. Além de receber um 
Estado completamente devastado com dívidas a perder de 
vista, receitas comprometidas e folha nas alturas, inclusive 
com a de dezembro sem pagar, o governador Ronaldo 
Caiado ainda teve a infelicidade de não conseguir ele-
ger o presidente da Assembleia legislativa, fato que não 
ocorria em Goiás há 60 anos. E por consequência desse 
episódio, ainda passou a sofrer outras derrotas em te-
mas importantes no legislativo, como a aprovação con-
tra a sua vontade do “orçamento Impositivo” e a não 
aprovação de restrições ao uso do Passe livre a estudan-
tes, no transporte coletivo, por exemplo. 

Engolindo sapos
Acostumado a não “levar desaforos para 
a casa” durante os cinco mandatos na 
Câmara e quatro anos no Senado – que 
o digam o ex-deputado Gartoinho (PRP-
-Rj) e senador Eduardo Braga (MDB-AM), 
Ronaldo Caiado, enquanto governador, 
tem “engolido sapos”, principalmente 
para conseguir aprovar seus projetos na 
Casa.  A alguns dos poucos privilegiados 
que já tiveram o prazer de experimentar 
“marmelada cascão com queijo frescal” e 
usufruir da hospitalidade dos novos anfi-
triões no Palácio das Esmeraldas, Caiado 
já teria aberto o coração algumas vezes 
e desabafado: “Estou sendo chantagea-
do na Assembleia”, teria lamentado a um 
correligionário, numa noite de lua cheia, 
em abril.  Aliás, abril desse ano já havia sido 
apregoado previamente pelos astrólogos 
como um “mês agitado e de muita ener-
gia, fosse para colocar planos em prática 
ou dar um basta em hábitos e situações 
que lhe estivessem fazendo algum mal.”

pEgaR pElo chifRE
Portanto, voltando à adesão de Goiás ao 
programa Regime de Recuperação Fiscal 
ante a quebradeira do Estado, que assu-
miu há seis meses e da falta de alternativas 
melhores, o governador Ronaldo Caiado 
parece mesmo disposto e determinado a 
enfrentar as exigências do Governo Fede-
ral, aderindo ao programa. “É pegar o bom 
pelo chifre”, como se diz para as bandas dos 
rios Tesoura e Crixás. É agilizar o processo 
da adesão ao programa e as providências 
para a contratação dos empréstimos, para 
começar a executar as obras do Plano de 
governo, como dar sequência na implan-
tação das 17 policlínicas prometidas na 
campanha, tapar os buracos das rodovias 
antes que as chuvas cheguem e garantir 
melhor segurança e atendimento à saúde 
da população. Deve ser o pensamento de 
Caiado no momento.  
 
MElhoR Escolha
E entre o risco de ter que continuar “engo-
lindo sapos” por quatro anos caso não con-
siga tornar o seu governo rico em realiza-
ções, e aderir ao RRF mesmo que para isso 
tenha que ceder a duras exigências e obter 
autorização para contrair os empréstimos, 
é melhor ficar com a segunda opção. 

MElhoRas futuRas
Tão logo Caiado faça espalhar obras 

Estado afora, o povo se sentir seguro 
e bem atendido na saúde, certamente 
a imagem do governo melhorará mui-
to. Com isso pode ser que o democrata 
passe a contar com abundância de apoio 
parlamentar, para apoiar sem restrição 
todos os seus projetos.

lídER foRtE E 
govERno fRaco
Embora considerado um líder político 
de prestígio reconhecido até em nível 
nacional, entre todos os governadores 
de Goiás eleitos nos últimos 37 anos, 
Ronaldo Caiado é o que se apresenta 
com o maior grau de dependência em 
relação à Assembleia legislativa, nes-
se período. Pelo menos em tese, esse 
fator acaba por prejudicá-lo na exe-
cução do Plano de governo, porque 
nem todas as matérias que ele enviar 
ao legislativo serão aprovadas pelos 
deputados. Caiado é o sexto gover-
nador eleito após o ciclo de governa-
dores nomeados do regime militar. os 
demais foram Iris Rezende eleito em 
1982 e 1990; henrique Santillo, em 
1986; Maguito Vilela, em 1994, Marco-
ni Perillo, em 1998, 2002, 2010 e 2014 
e Alcides Rodrigues, em 2006.
 
coMpondo coM 
a oposição
Em relação a Iris Rezende, tanto no 1º 
governo quanto no 2º mandato ele teve 
total respaldo dos deputados na Assem-
bleia. Embora em 90 a sua base não 
tenha conseguido eleger número sufi-
ciente de parlamentares para deliberar 
matéria que dependia de quorum qua-
lificado, Iris compôs com alguns partidos 
de oposição para atingir a maioria que 
necessitava na Assembleia. o Dr. Alcides 
Rodrigues (PPR) foi um dos eleitos pela 
oposição naquele ano, que participaram 
da composição com o governo do pee-
medebista, na época.

dE santillo 
a MaRconi
henrique Santillo, em 86 também não 
teve dificuldades com a Assembleia, o 
mesmo acontecendo com Maguito Vi-
lela, em 94. Desde sua primeira eleição 
em 98, Marconi Perillo também con-
tou com o apoio de folgada maioria, 
idem com o Dr. Alcides Rodrigues, em 
2006. ou seja, todos eles tiveram fol-
gada maioria no legislativo.

MEnos custos, 
Mais bEnEfícios

o processo de licitação para a realização de 
12 eventos do projeto “Alego Ativa” ficou 
em R$ 490 mil e teve a participação de 13 
empresas. Ampliado na gestão do deputa-
do lissauer Vieira e feito em parceria com 
várias entidades, o projeto leva cursos de 
qualificação de mão de obra e outros 
serviços sociais ao interior do Estado. Se-
gundo a coordenação, as duas primeiras 
edições do projeto, em Acreúna e São Si-
mão, contaram com a participação de 4 
mil pessoas. A próxima será em luziânia, 
região do Entorno de Brasília, em agosto. 

o padRE, a MulhER 
E a dEntaduRa
uma senhorinha acompanhada da netinha, 
de cinco anos, chorava copiosamente na 
Praça da Matriz em Trindade, quando foi 
abordada por um padre que passava pelo 
local. “Mas o que houve, por acaso a senhora 
foi agredida?”, indagou o religioso, cheio de 
compaixão. “Não era dinheiro padre, mas as 
minhas coisas que estavam dentro da bolsa”, 
explicou a mulher numa mistura de lágrimas 
e soluços. “Mas onde já se viu tremenda 
maldade, roubar a bolsa com os pertences 
de uma pobre senhora!”, exaltou o religioso, 
querendo saber na sequência o que havia de 
tanto valor na bolsa, para provocar tamanho 
desespero. “Tinha um pente, um espelhinho 
e minha dentadura”, respondeu a senhorinha 
ainda em pranto. Nesse momento o sacer-
dote confessou que não se conteve e liberou 
um prazeroso kkkkkk... A única coisa que 
conseguiu dizer mais para a mulher naquele 
momento foi externar a opinião de que havia 
boas chances de o ladrão lhe devolver a bolsa 
com todos os pertences, por falta de utili-
dade do produto do roubo para ele. Essa 
história foi contata pelo próprio sacerdote, 
logo após o encerramento da Missa das 
11:00 na Igreja Matriz de Trindade, nesse 
domingo. A gargalhada dos fiéis foi geral. 
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Kajuru solo

De volta com a equipe de esportes no rá-
dio, o senador jorge Kajuru deve aprovei-
tar o recesso de julho para tentar colocar 
as coisas em ordem. Sempre se dizendo 
independente, Kajuru fez vídeo ao lado 
do presidente Bolsonaro, votou contra a 
orientação partidária e saiu do PSB e, na 
pior parte da história, distribuiu xinga-
mentos a eleitores. Pega mal dizer que 
não tem projeto político nenhum do Se-
nado. Que pretende ir para Búzios, cur-
tir a vida depois dos oito anos. Sempre 
lembrado para concorrer à prefeitura de 
Goiânia agora e ao Governo de Goiás, 
na próxima, Kajuru pode deixar 
eleitor sem candidato. Pode, ainda, 

vender uma imagem (falsa) de que é 
político sem projeto ou compromis-
so. Talvez um ajuste na comunicação 
fizesse bem nesse momento.

Menos uM
Sem filiação partidária, jorge Kajuru 
é um a menos na lista de pretensos 
concorrentes à prefeitura de Goiânia. 
Ficam apenas uns 30 no ar. 

íris agradece
A reeleição do prefeito ganha mais um 
fôlego, com a possível retirada de um 
concorrente barulhento. 

Mais obra
o BrT volta ao Centro com força total, fe-
chando a Avenida Goiás, entre a Paranaí-
ba e a Independência. o caos previsto 
no trânsito pode reforçar a imagem de 
que o prefeito está trabalhando. 

novo decidindo
Novidade na última eleição, tendo con-
seguido oito cadeiras na Câmara Fede-
ral e o comando do Governo de Minas 
Gerais, o Novo já está fazendo a seleção 
para interessados em se candidatar no 
ano que vem. Sem espaço para quem 
quiser chegar de última hora. Somente 

em Goiânia, são quatro postulantes ao 
posto de candidato a prefeito do partido. 

no jn
Governo goiano foi citado em matéria 
sobre as dificuldades de caixa nos Es-
tados. Situação ruim para o Rio Grande 
do Sul, que volta a atrasar os salários 
dos servidores, e o Rio Grande do Nor-
te, que deve três meses de 2018. Goiás 
foi citado por não ter quitado ainda 
parte da folha de dezembro, depois de 
seis meses de governo. 

ah, os estádios...
O Maracanã mostrou, na final da Copa 
América, como está o brasileiro, situa-
ção mostrada também pelo DataFolha: 
uma parte gosta (e até idolatra) o pre-
sidente; outra parte não gosta (uns não 
aguentam nem falar do nome); e outra 
ainda está no meio do caminho. Bolso-
naro ouviu mais vaias do que aplausos 
na entrega das medalhas aos campeões. 

a volta
Sábado, pela Série B tem Atlético x 
Vila Nova no Antônio Accioly. o Goiás 
joga domingo, no Maracanã, contra o 
Flamengo. Rafael Granja, do King es-
túdios vai acordar cedo. 

respirando
A reforma da Previdência tira Sérgio 
Moro de evidência por alguns dias. A pior 
notícia para o ministro é a formação de 
uma visão geral da imprensa e no meio 
jurídico de que ele ágil mal (muito mal) 
ao influenciar procuradores da Lava Jato. 

ajoelhou...
Aproveitando o tradicional vácuo político 
de julho, Marconi Perillo (PSDB) aterrissou 
na Festa do Divino em Trindade e ficou um 
pouco mais. Para uma conversa com o ex-
governador josé Eliton e o atual presidente 
dos tucanos em Goiânia, jânio Darrot. Que, 
por sua vez, pode ser o nome para encarar 
o próximo pleito estadual. 

seM Mais
Delegado Waldir garante que a bancada 
do PSl não vai apresentar destaque para 
aumentar privilégios de policiais e afins 
na reforma da Previdência. A orientação 
é aprovar logo. Se possível, essa semana.  

marcelohel@gmail.com

“Chorar sobre as desgraças 
passadas é a maneira mais 

segura de atrair outras”. 
(William Shakespeare)

serviços 

População aproveita serviços do Mutirão 
a Prefeitura de Goiâ-

nia encerrou no fi-
nal da tarde dessa 

segunda-feira, 08, o Mu-
tirão em Campinas com 
cerca de 40 mil atendi-
mentos à população que 
compareceu aos estandes 
da administração munici-
pal montados no Parque 
Campininha das Flores.  
A grande frente de ser-
viços, realizada tradicio-
nalmente aos sábados 
e domingos, ocorreu ex-
cepcionalmente hoje em 
homenagem ao aniversá-
rio de 209 anos do bair-
ro, com a participação do 
Governo do Estado.

O evento foi aberto 
no início da manhã pelo 
prefeito Iris Rezende e 
pelo governador Ronal-
do Caiado.  Iris Rezende 
lembrou que está fazen-
do 70 anos que chegou 
ao bairro de Campinas. 
“Cheguei com 15 anos de 
idade, vindo da roça, in-

gressei na escola técnica 
de Campinas e depois no 
Lyceu, e logo depois fui 
eleito o vereador mais 
votado da história. A in-
fluência de Campinas em 
minha vida foi muito im-
portante”, afirmou. 

Ronaldo Caiado des-
tacou que no Mutirão é 
possível ver claramente o 
retorno dos impostos pa-
gos pela população.

Cerca de 90 serviços 
municipais e outros 30 da 
administração estadual 

foram oferecidos aos mo-
radores de 25 bairros da 
região. Na sua 23ª edição, 
o Mutirão já fez mais de 1 
milhão de atendimentos 
em todas as regiões ad-
ministrativas de Goiânia.  

Moradora da região,  

Vagna Franco elogiou o 
atendimento que recebeu 
no serviço de oftalmolo-
gia .’Fui muito bem aten-
dida, eu estava precisando 
muito desse atendimento. 
Parabenizo a prefeitura 
pelo Mutirão’, ressaltou. 

‘Eu fiz Carteira de Tra-
balho, identidade, exame 
de vista e vou procurar 
mais atendimentos aqui’, 
afirmou a outra morado-
ra Coraci Sueli de Jesus, 
que chegou cedo ao local 
para aproveitar o evento. 

Obras e serviços
Na semana que an-

tecedeu o mutirão, a 
Prefeitura de Goiânia 
concentrou ações em 
25 bairros com servi-
ços de varrição de vias, 
capina manual, limpeza 
de córregos e manan-
ciais, poda de árvores, 
pintura de meios-fios, 
revitalização de praças, 
operação tapa-buracos, 

execução de bueiros, 
tratamento de erosões, 
limpeza e recuperação 
de bocas de lobo, roça-
gens manual e mecânica.  

A prefeitura atua na re-
gião com as reformas do 
prédio da administração 
da Praça Campininha das 
flores, do coreto da Praça 
Joaquim Lúcio, em parce-
ria com o Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan), 
e do Centro Municipal 
de Educação Infantil 
(Cmei) Vila Santana.

Recentemente, o cór-
rego Cascavel teve o 
fundo do canal total-
mente recuperado, além 
de melhoramento do 
sistema de drenagem, 
contenção dos taludes, 
com a revegetação das 
margens para proporcio-
nar maior estabilidade, 
limpeza dos bueiros e 
construção de bocas de 
lobo onde foi necessário.
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educação goiana 

Estudantes da rede estadual são destaque 
na Olimpíada Brasileira de Matemática

alunos da rede pú-
blica estadual dos 
246 municípios 

goianos foram selecio-
nados para a segunda 
fase da Olimpíada Brasi-
leira de Matemática das 
Escolas Públicas (Ob-
mep 2019). O resultado 
foi divulgado pelo Insti-
tuto de Matemática Pura 
e Aplicada (IMPA), orga-
nizador da competição.

Cerca de 1 milhão 
de alunos, classificados 
para a segunda fase, 
farão as provas no dia 
28 de setembro. Os lo-
cais de provas serão co-
nhecidos no dia 17 de 
agosto a partir do meio 
dia. A lista final dos 
premiados será conhe-
cida no dia 3 de dezem-
bro e a premiação ocor-
rerá no ano seguinte.

Considerada a maior 
olimpíada de Matemáti-
ca do mundo, a OBMEP 
contou este ano com 
54.831 escolas públicas 
e particulares inscritas. 
As provas da primeira 
fase, composta por pro-
va objetiva, foram rea-

lizadas por 18.158.775 
estudantes. Na edição 
de 2019 será concedido 
um total de 575 meda-
lhas de ouro, 1.725 me-
dalhas de prata, 5.175 
medalhas de bronze e 
mais de 51 mil menções 
honrosas. E todos os 
medalhistas garantem 

participação no Progra-
ma de Iniciação Cientí-
fica (PIC Jr.), criado para 
incentivar e promover o 
desenvolvimento acadê-
mico dos participantes.

A OBMEP é realizada 
pelo IMPA com apoio da 
Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM) e pa-

trocínio do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC) e do Ministério 
da Educação (MEC).

Confira a relação dos 
alunos da rede pública 
estadual selecionados 
por município no https://
tinyurl.com/y36frtho.

Sem fronteiras
Este ano não é a pri-

meira vez que os alunos 
da rede estadual ga-
nham destaque nacional 
por seus conhecimentos 
em Matemática. No mês 
passado, a relação final 
dos premiados de 2019 
da Olimpíada Interna-

cional Matemática sem 
Fronteiras trouxe a grata 
notícia da conquista de 
18 medalhas de bronze, 
5 de prata e 2 de ouro 
na competição. A lista 
final pode ser conhecida 
no site http://www.ma-
tematicasemfronteiras.
org/Ouro2019.pdf. 

os selecionados 
disputarão a 
segunda fase da 
olimpíada no dia 
28 de setembro
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crime

Polícia indicia homem por 
estupro em Senador Canedo
A Polícia Civil indiciou 
um homem suspeito de 
ter estuprado uma mu-
lher, de 19 anos, em Se-
nador Canedo, em feve-
reiro de 2019. Ele negou 
o crime, mas o exame de 
DNA acabou comprovan-
do a autoria. Leonardo 
Alves dos Santos também 
teria tentado violentar 
uma menor de idade. O 
caso foi apresentado nes-
ta segunda-feira, dia 8.

De acordo com as 
investigações, a vítima 
foi obrigada a entrar 

em um carro e, em se-
guida, levada para um 
local deserto, onde o 
estupro foi cometido. 
Ao denunciar o caso, a 
jovem relatou as carac-
terísticas do suspeito.

Em maio, ele teria 
abordado e tentado vio-
lentar outra adolescente, 
que conseguiu fugir. Po-
liciais da Delegacia de 
Atendimento à Mulher 
(Deam) fez busca pelas 
ruas da cidade e, com 
base na descrição do car-
ro e imagens de câmeras 

de segurança, consegui-
ram encontrá-lo.

Segundo o delegado 
Matheus Noleto, a Polí-
cia Civil ainda investiga 
se Leonardo – que tem 
passagem por porte ile-
gal de arma de fogo -, 
tem envolvimento em 
outros casos de violên-
cia sexual. “As denúncias 
são fundamentais para 
o nosso trabalho. Foi por 
meio dos relatos sobre as 
características físicas do 
suspeito que consegui-
mos encontrá-lo”, afirmou.
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  A Disney anunciou que halle Bailey será 
a Ariel no live-action de “A Pequena Sereia”, 
o que deixou muita gente feliz pela 
representatividade, já que teremos uma 
protagonista negra.

  Mike Richardson, o quadrinista e criador 
do personagem “o Máskara”, contou para a 

Forbes que poderemos ver uma nova 
versão do longa logo mais e também 
comentou que podemos ver um reboot 
com uma protagonista mulher.

  Avril lavigne abriu um concurso para ver 
qual fã seria responsável por fazer a capa 
do single “I Fell In love With The Devil” e 

quem ganhou foi um brasileiro.

  Chegou às plataformas digitais o 
single “Pug Thor”, fruto de uma parceria 
entre os cantores Nicolas Cândido com 
Sofia oliveira. A vibe do dueto não pode 
ser definida em outra palavra que não 
fosse “encantadora”.

PElEs sENsÍVEis
Quando a barreira protetora da pele é 
comprometida ela acaba se tornando 

mais suscetível à ação de fatores 
externos, que podem causar irritação 

ou alergias, resultando em uma 
pele sensível. Isso não significa que 

você precisa encontrar um produto 
supercaro, sem fragrância e sem graça 

para que a sua pele tenha o cuidado 
que precisa. Conheça Cuide-se Bem 

Acalma, a nova linha de cuidados 
pessoais do Boticário, hipoalergênica e 

testada por dermatologistas.

liQUiDa FlasH
o Buriti Shopping realizará, entre os dias 

12, 13 e 14 de julho a segunda liquida 
Flash do ano. Todas as lojas ofertarão 

descontos de até 50%.   oportunidade 
para o consumidor que deseja adquirir 

eletrodomésticos, itens de perfumaria e 
vestuário em geral. Durante a liquidação, 

o shopping oferecerá tarifa diferenciada 
para o estacionamento. os clientes que 
efetuarem pagamento pelo aplicativo 

oficial do Buriti Shopping terão 50% 
de desconto sobre o valor cobrado nos 

três dias da promoção.

BaZaR
A empresária Nara Matozinho recebe 

clientes e amigas para o Bazar MTZ:Co, 
que acontece dos dias 12 a 20 de julho, 

na própria loja MTZ, na Avenida 85.  
Nos dias 12, 13 e 15 mais de quatro 

mil peças com até 70% de desconto 
estarão à venda. já dos dias 16 a 20 
de julho, as peças chegam a ter até 

50% de desconto. o bazar acontece 
todos os dias, das 8h às 19h. As roupas 

expostas são da coleção Simplesmente 
Ela. A embaixadora do evento é a 

influenciadora digital Tuany Ribeiro, 
que estará na loja na sexta-feira, dia 12, 

na parte da manhã fazendo stories e 
conversando com as clientes.

MiNHa ViDa 
EM MaRTE

A atriz Mônica Martelli se apresenta 
em Goiânia com a peça Minha Vida Em 

Marte Ao Vivo, no Teatro Rio Vermelho, 
dia 17 de agosto, às 18h. A peça tem 

classificação indicativa para maiores de 
14 anos e conta com produção local 

do Grupo Top Brasil e Cultura do Riso 
(culturadoriso.com). os ingressos estão 

sendo comercializados com valores a 
partir de 40 reais.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Comemoração - o empresário Paulo Mereb, proprietário do Restaurante Catarina, realizou almoço para 
convidados em comemoração aos três anos da nova direção do local, ladeado pelo Chef Pedro Ernesto. 

Só Track Boa - um dos realizadores do evento, Só 
Track Boa, Rodrigo Borges, recebeu os convidados da 
festa que aconteceu no Music Park, ao lado de sua 
esposa, a empresária Daniella Borges. 

2 3

4

Responsabilidade Social - o empresário Marcelo Moreira, 
que também é um dos diretores da Ademi-Go, comanda 
novamente, com força total, o 2º Selo de Responsabilidade 
Social e Ambiental da instituição, que está com inscrições 
abertas para as associadas. 
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Evento - o diretor comercial da Adão Imóveis, Sereno 
leão, participou de evento organizado pelo gerente 
comercial da Brasal Incorporações, leandro Baptista, 
que recepcionou profissionais do setor imobiliário de 
Goiânia durante a apresentação do Reserva Newest.
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ProPriedade cultural 

Brasil adere a acordo internacional 
de registro de marcas da ONU

o Brasil aderiu ao 
sistema de mar-
cas internacio-

nais administrado pela 
Organização Mundial 
da Propriedade Intelec-
tual (OMPI), que ajuda 
proprietários a protege-
rem e promoverem suas 
marcas em 121 países 
em todo o mundo.

A agência recebeu re-
centemente o instrumen-
to de adesão do Brasil 
ao protocolo relativo ao 
Acordo de Madri referen-
te ao Registro Internacio-
nal de Marcas. O docu-
mento foi assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Acordo de Madri
Através do chamado 

Acordo de Madri, os titu-
lares terão a possibilida-
de de registrar suas mar-
cas em outros 120 países, 
através de um só pedido. 
Isto agiliza o processo de 
obtenção e de gestão de 
registros de marcas, pro-
porcionando economia 
de tempo e de dinheiro.

O diretor-geral da 
Ompi, Francis Gurry, sau-
dou a adesão do Brasil 
ao sistema, destacando o 
país como “uma das mais 
importantes economias 
do planeta”. Gurry disse 
esperar que outros países 
na região sigam o exem-
plo brasileiro.

O sistema entrará em 
vigor, para o Brasil, três 

meses após o depósito do 
instrumento de adesão, 
em 2 de outubro de 2019. 
O país é o quinto mem-
bro da América Latina e 
do Caribe a fazer parte do 
Sistema de Madri.

Redução 
de custos

O ministro das Rela-

ções Exteriores do Brasil, 
Ernesto Araújo, ressaltou 
a importância da adesão 
para redução nos custos 
das transações comerciais 
no país e a simplificação 
dos procedimentos de 
registro de marcas do 
mundo inteiro.

Segundo ele, “através 
desta adesão, o Brasil de-
monstra o seu empenho 

em prol da modernização 
de sua economia e do in-
centivo à prosperidade 
econômica e à inovação, 
num contexto de econo-
mia de mercado”.

Registro 
internacional

A Organização Mun-
dial da Propriedade In-

telectual (Ompi) é uma 
das 16 agências espe-
cializadas das Nações 
Unidas, criada em 1967, 
com sede em Genebra.

A agência se dedica 
à constante atualiza-
ção e proposição de 
padrões internacionais 
de proteção às criações 
intelectuais em âmbito 
mundial. 

Sistema entrará 
em vigor no país 
em 2 de outubro
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Ministério da Agricultura proíbe 
venda de seis marcas de azeite
O Ministério da Agricultura 
proibiu a comercialização 
de seis marcas de azeite. 
A decisão foi tomada após 
equipes de fiscalização en-
contrarem produtos frau-
dados ou impróprios para 
o consumo. As marcas ve-
tadas foram: Oliveiras do 
Conde, Quinta Lusitana, 
Quinta D’Oro, Évora, Costa-
nera e Olivais do Porto.

A fiscalização des-
cobriu azeites com 
problema em Alagoas, 
Goiás, Mato Grosso, Pa-
raíba, Pernambuco, Para-
ná, Santa Catarina e São 
Paulo. Os itens estavam 
em redes de supermer-
cados e pequenos esta-
belecimentos de comer-

cialização de alimentos.
A identificação resul-

tou de uma operação da 
Polícia Civil de São Paulo, 
que encontrou uma fábrica 
clandestina que adultera-
va azeites, misturando óle-
os para colocar no merca-
do garrafas sem azeite de 
oliva. Essa prática é fraude 
ao consumidor e crime à 
saúde pública. Após essa 
operação, foram testadas 
54 marcas do produto.

Os comerciantes do 
produto, como redes de 
supermercado, onde fo-
ram encontrados os itens 
irregulares, terão de infor-
mar os estoques restantes. 
Caso se recusem a forne-
cer informações sobre a 

presença desses produtos, 
podem ser autuados.

A empresa pega ven-
dendo produtos das mar-
cas objeto da proibição 
poderão ser denunciadas 
ao Ministério Público Fe-
deral e responsabilizadas 
criminalmente, bem como 
punidas com multas de R$ 
5 mil por ocorrência.

O Ministério da Agri-
cultura alerta os consu-
midores a desconfiar de 
azeites muito baratos, pois 
há boas chances de adul-
teração. Segundo o órgão, 
em geral o item custa em 
torno de R$ 17, enquanto 
exemplares falsificados 
são comercializados por 
entre R$ 7 e R$ 10.
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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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Medalha

Ginasta Luís Porto conquista quinta 
medalha brasileira na Universíade

o Brasil conquistou 
a quinta medalha 
na Universíade de 

Nápoles, na Itália. O bron-
ze no pódio foi do ginasta 
Luís Guilherme Porto, no 
salto sobre a mesa, prova 
em que o atleta pega ve-
locidade, salta apoiando 
as duas mãos sobre uma 
mesa e realiza um salto 
com acrobacias.

Luís fez a mesma pontu-
ação que o bielorruso Yahor 
Sharamkou, mas perdeu a 
prata pelo critério de de-
sempate. O ouro ficou com 
o sul-coreano Kim Hansol.

O Brasil conquistou 
outras três medalhas de 
bronze no judô, com Gus-
tavo Assis, Sibilla Mariana 
e Willian Lima.

Outra modalidade em 

que o país subiu ao pó-
dio foi a natação, com 
a prata de Luíz Gustavo 
Borges, Gabriel Ogawa, 
Felipe de Souza e Marco 
Antônio Junior, no reve-
zamento 4x100.

Sede da próxima olimpí-
ada, em 2020, o Japão está 
em primeiro lugar no qua-
dro de medalhas da Uni-
versíade, com 19 ouros, 11 
pratas e 10 bronzes. A Chi-
na está em segundo lugar, 
com 14 ouros, cinco pratas 
e nenhum bronze. Os ame-
ricanos estão na terceira 
posição, com 11 ouros, cinco 
pratas e sete bronzes. Com 
as medalhas conquistadas 
até agora, o Brasil está no 
24ª lugar, e é o país sul-
-americano mais bem colo-
cado no quadro geral.

Atleta ficou com o bronze na 
modalidade salto sobre a mesa
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