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n o secretário da Casa Civil Anderson 
Máximo passa até mais de semana 
sem despachar com o governador 
Ronaldo Caiado, mas nunca fica um 
único dia sem se encontrar com a 
primeira dama Gracinha. Nunca.  

n O deputado federal José Nel-
to abriu um canal estreito de 
comunicação com o ministro da 
Justiça Sérgio Moro, com quem 
troca mensagens no WhatsApp e 
telefonemas, além de fazer a sua 
defesa diária na Câmara.

n A secretária estadual de Comuni-
cação Valéria Torres continua como 
uma ilustre desconhecida entre jor-
nalistas e proprietários de meios de 
comunicação em Goiás. Ninguém 
sabe quem ou como a moça é.

n Aprofundaram-se as divergências 
entre os irmãos Rubens Otoni e An-
tônio Gomide, que começaram em 
razão de questões pessoais e hoje 
desdobram-se na disputa pela pre-
sidência do diretório estadual do PT. 

n O prefeito Iris Rezende aconse-
lhou um emedebista amigo do peito 
a não aceitar convite para assumir 
um cargo de destaque no governo 
de Ronaldo Caiado. “Ainda não mos-
trou que vai dar certo”, cochichou.

n Qual o político goiano que tem 
mais prestígio com jair Bolsonaro? 
É o deputado Major Vitor hugo, um 
desastre na liderança do governo na 
Câmara, mas mesmo assim firme-
mente apoiado pelo presidente. 

n O presidente da Assembleia Lis-
sauer Vieira está reclamando do go-
vernador Ronaldo Caiado, que ainda 
não deu a ele nenhuma resposta so-
bre a questão do duodécimo e não 
retorna a telefonemas seus. 

n Maguito Vilela continua assediando 
o deputado estadual Antônio Gomide 
para formatar, desde já, um acordo 
para a eleição de 2022 que teria Daniel 
Vilela como candidato a governador e 
um nome do PT para a vice. 

n O prefeito de Anápolis Roberto 
Naves agarrou-se à esperança de 
receber o apoio do governador 
Ronaldo Caiado, que é nascido 
na cidade, para viabilizar a sua 
reeleição – hoje dificílima diante 
do seu isolamento político.

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

Acredite quem quiser: a secretária estadual da Educação Fátima Gavioli não perde nenhuma 
oportunidade para elogiar o desempenho de um dos seus antecessores na pasta, o ex-de-
putado Thiago Peixoto. Ela até exagera, ao garantir que o trabalho do ex-secretário ganhou 
repercussão mundial, sendo citado em fóruns internacionais de Educação. Há poucos dias, em 
entrevista ao Jornal Opção, Fátima Gavioli chegou a dizer que “o Thiago é citado em palestras 
mundialmente sobre a ação dele na Secretaria da Educação do Estado de Goiás”. Pelo sim, 
pelo não, o fato é que na gestão de Thiago Peixoto o sistema de ensino estadual surpreen-
dentemente escalou os primeiros lugares do IDEB, que é o índice nacional de avaliação de 
qualidade da educação brasileira em termos de ensino médio e fundamental. Resta saber 
qual a opinião do governador Ronaldo Caiado sobre... a opinião da sua secretária da Educação.
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WilDER MoRaiS tRaNQUiliZa o EMpRESaRiaDo QUaNto a caiaDo
o ex-senador e atual secretário de Indústria & Comércio está difundindo entre o empresariado a versão de que o governador Ronaldo Caiado não tem a 
intenção final de levar o Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal e que, portanto, não há riscos para a política de incentivos fiscais, que simplesmente 
acabaria caso o Estado fosse admitido no RRF. Segundo Wilder Morais, o único objetivo do governador é garantir a suspensão por seis meses do pagamento 
das parcelas da dívida com a Caixa Federal, Banco do Brasil e BNDES, o que reteria no caixa em torno de R$ 1 bilhão de reais e seria suficiente para consertar a 
situação financeira do Estado. Nesse espaço de tempo, Caiado contaria com a aprovação pelo Congresso do Plano de Equilíbrio Fiscal dos Estados, o PEF, que 
é muito mais amigável que o RRF e passa longe das suas medidas duríssimas de austeridade fiscal. “Podem dormir tranquilos”, é o recado de Wilder Morais. 

EScÂNDalo No ipaSGo pREciSa SER MElHoR ESclaREciDo. E RÁpiDo
Todo o barulho feito até agora sobre o desvio de R$ 1 bilhão do Ipasgo, nos governos passados, esbarra em uma dúvida que começa a crescer: como 
é que um caso tão escandaloso de corrupção não tem até agora nenhum nome apontado como envolvido nem muito menos se tem a menor 
ideia sobre o paradeiro dessa montanha de dinheiro, que é simplesmente impossível de se ocultar? Falatório está havendo e muito. O governador 
Ronaldo Caiado, o secretário de Segurança Rodney Miranda, as páginas e mais páginas na imprensa diária e mais uma infinidade de reportagens e 
notas descreveram um esquema de desvio de recursos que estaria perto de completar 10 anos e implicaria em cerca de 100 mil afiliados ao instituto 
de forma fraudulenta, além do pagamento de hospitais, laboratórios e médicos por serviços não prestados. Curiosamente, ninguém foi até agora 
responsabilizado pela suposta fraude, a não ser um auditor que assinava os papeis e seria fantasma, ou seja… não existe. É tudo muito estranho. 

DiSSiDENtES caiaDiStaS Do MDB NEGociaM FiliaÇÃo ao pSD
Os dissidentes caiadistas do MDB abriram conversações com o presidente estadual do PSD Vilmar Rocha e parecem 
confiantes e entusiasmados com a possibilidade de filiação ao partido. Primeiramente, eles, liderados pelo prefeito 
de Catalão Adib Elias, chegaram a cogitar a hipótese de se abrigarem no Partido Novo, mas acabaram desistindo, de-
pois de alguns contatos iniciais que deram a eles a nítida impressão de que a sigla é dirigida em Goiás por amadores 
completamente por fora da realidade da política estadual. O PSD passou a ser visto como uma espécie de Jardim do 
Éden para os emedebistas que não aceitam o comando do presidente estadual Daniel Vilela, oferecendo segurança 
quanto aos projetos eleitorais que alimentam nos municípios e, em relação ao governador Ronaldo Caiado, com 
liberdade assegurada para dar apoio ou, eventualmente, se quiserem, fazer oposição. Perfeito, dizem todos eles.

VaGa No tRiBUNal DE JUStiÇa DEVE FicaR MESMo coM a oaB-Go
A vaga de desembargador no Tribunal de Justiça que está em disputa entre o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil-Seção 
de Goiás será definida em julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal – e a tendência inelutável é que venha a ser destinada para a OAB-
-GO, que já teve duas decisões a seu favor, uma do Conselho Nacional de Justiça e outra um veredito monocrático do ministro do STF Marco 
Aurélio Mello. Nos meios jurídicos estaduais, ninguém tem dúvida de que o lugar caberá ao atual secretário da Casa Civil Anderson 
Máximo, mesmo à custa do desgaste do presidente da Ordem Lúcio Flávio de Paiva. Ele sempre criticou o apoio e a preferência que os 
antigos dirigentes da instituição davam a nomes oriundos do governo do Estado, fórmula que agora está se preparando para repetir.

oBJEtiVo DE caiaDo É SÓ SUSpENDER paGaMENto Da DíViDa, NÃo o RRF
Parece claro que o governador Ronaldo Caiado não tem interesse em incluir Goiás o duríssimo e rigoroso Regime de Recuperação Fiscal, que, 
na prática, representa uma espécie de intervenção federal no Estado, reduzindo a sua autonomia financeira e administrativa. De uma forma 
ou de outra, essa é a mensagem que Caiado passou aos deputados estaduais, quando pediu e obteve aprovação para a lei que autoriza a ade-
são ao RRF, que, como se viu, não é necessária nem muito exigida como pré-condição para o acesso. O objetivo do governador seria apenas 
juntar documentos para apresentar ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e viabilizar, assim, a parte da liminar que 
suspende por seis meses o pagamento das parcelas da dívida com a CEF, BB e BNDES – o que levaria a uma folga estimada em torno 
de R$ 1 bilhão, suficiente para temporariamente equilibrar, não resolver em definitivo, a situação do caixa estadual.

FÁtiMa GaVioli DiZ QUE tRaBalHo DE tHiaGo pEiXoto 
pEla EDUcaÇÃo EM GoiÁS É REcoNHEciDo MUNDialMENtE 
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Prefeito Iris Rezende adianta negociação 
para privatização do Eixo Anhanguera

o prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, e 
o governador Ro-

naldo Caiado se reuniram 
na última terça-feira, 09, 
com o objetivo de discutir 
melhorias quanto à pres-
tação de serviços do Eixo 
Anhanguera em Goiânia. 
O encontro ocorreu no 
Palácio das Esmeraldas 
e contou com a partici-
pação de representantes 
do Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-
-GO) e auxiliares da ges-
tão municipal. 

Em fevereiro deste 
ano, um acordo assinado 
entre o Governo de Goiás 
e a Prefeitura de Goiânia 
já previa a devolução da 
concessão da linha para 
a Capital e sua posterior 
privatização. A audiência 
serviu para avançar nas 

negociações, uma vez 
que o município já emi-
tiu um parecer jurídico 
favorável à mudança. 

Na oportunidade, o pre-
feito Iris Rezende afirmou 
que o caminho para priva-
tização da linha está sen-
do construído em parceria 
com Estado e com o MP-
-GO. ‘Vamos garantir que 
uma empresa preste, de 
forma digna, este serviço 
aos usuários do Eixo. Não 
podemos permitir que um 
meio de locomoção tão 
importante para cidade 
continue atuando tão pre-
cariamente’, destacou.

Em seguida, Iris Rezen-
de destacou que as mu-
danças serão promovidas 
sem afetar os usuários 
do transporte público. ‘A 
transição da linha deve 
ser feita de forma pací-

fica para não prejudicar 
os usuários. Queremos 
garantir um avanço na 
prestação do serviço do 
Eixo sem qualquer trau-
ma. Todas as preocupa-
ções da população, como 
valor da tarifa, também 
são nossas. Não deixare-
mos de prever nenhuma 

situação’, disse. 
Com a mudança, se-

rão realizadas melhorias 
e obras estruturais nos 
terminais e nas plata-
formas do Eixo Anhan-
guera. Estão previstos 
também a aquisição de 
novos ônibus com a ta-
rifas mais justas.

Além do prefeito Iris 
Rezende e do governa-
dor Ronaldo Caiado, a 
audiência contou ainda 
com a presença do pre-
sidente da Metrobus, 
Paulo Reis, da promoto-
ra do Ministério Público 
de Goiás, Leila Maria de 
Oliveira, do secretário 

de Governo do muni-
cípio, Paulo Ortegal, do 
procurador-geral de Goi-
ânia, Brenno Kelvys, da 
procuradora-geral do Es-
tado, Juliana Prudente, do 
presidente da Companhia 
Metropolitana do Trans-
porte Coletivo (CMTC), 
Benjamim Kenedy.

objetivo é melhorar a prestação 
do serviço que atualmente é 
realizado pela Metrobus
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Mutirão nos Bairros: governo 
e prefeitura reforçam parceria
Em mais uma edição do 
Mutirão nos Bairros, even-
to da Prefeitura de Goiânia 
em parceria com o Gover-
no de Goiás, milhares de 
pessoas passaram pela 
estrutura montada no Par-
que Campininha das Flo-
res, na região de Campinas, 
nessa segunda-feira, dia 8.  
O evento marcou as come-
morações do aniversário 
de 209 anos do bairro.

Somente a Secretaria 
da Saúde de Goias (SES-
-GO) atendeu mais de 300 
pacientes durante consul-
tas oftalmológicas, um dos 
serviços mais procurados 
pela população. Já o Vapt 
Vupt ofereceu atendimen-
to do Detran, Ipasgo, Pro-
con e Goinfra, além da 
emissão de documentos. 
Também foram realizadas 
oficinas de primeiros-so-
corros e exposições sobre 
programas como a Patru-

lha Maria da Penha. Cerca 
de 500 crianças e adoles-
centes participaram de 
brincadeiras promovidas 
pela Secretaria de Espor-
te e Lazer (Seel).

O Corpo de Bombei-
ros expôs equipamentos 
e ofereceu às crianças 
muita aventura com ati-
vidades de rapel e arvo-
rismo. A Polícia Militar 
expôs animais taxider-
mizados do batalhão am-
biental e ofereceu pales-
tras educativas da Proerd. 
As atividades foram coor-
denadas pela Secretaria 
do Governo (Segov).

Para o secretário do 
Governo, Ernesto Roller, 
a boa procura pelos ser-
viços foi uma demons-
tração de que a parceria 
entre Estado e município 
deve continuar: “Todo o 
Governo de Goiás, por 
recomendação do go-

vernador Ronaldo Caia-
do, abraça esse projeto.  
A parceria continuará, 
porque o governo está 
à disposição para fazer 
parcerias que entreguem 
serviços aos cidadãos, 
independente de discus-
sões de cor partidária”.

“Tenham certeza que o 
Estado estará, dentro das 
suas condições, em parce-
ria de tempo integral com 
a Prefeitura. É nossa meta 
fazer com que o gabinete 
do Executivo saia do ar 
refrigerado e venha dire-
tamente conviver com a 
população, prestar ao povo 
goiano esse serviço direto, 
facilitado, com resultado e 
qualidade”, garantiu o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O próximo mutirão já 
tem dia e local marcado: 
será nos dias 20 e 21 
próximo, no Bairro Vera 
Cruz, em Goiânia.
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Obras na Av. Goiás colocam fim aos 
alagamentos no centro de Goiânia

a Prefeitura de Goi-
ânia iniciou nes-
sa terça-feira, 09, 

as obras de ampliação 
da drenagem na Ave-
nida Goiás, no Centro 
de Goiânia. Com nova 
tubulação medindo até 
1,5m, a estrutura tem 
por objetivo acabar com 
os alagamentos em toda 
região central da capital. 
A via também será toda 
requalificada.

Iniciadas pela região 
do córrego Capim Puba, 
as obras de drenagem 
avançam pelo Centro e 
serão feitas em três eta-
pas. Na primeira, os tra-
balhos serão executados 
entre a Avenida Inde-
pendência e a Avenida 
Paranaíba; na segunda, 

da Avenida Paranaíba à 
Avenida Anhanguera; e 
na terceira, da Aveni-
da Anhanguera até a 
Praça Cívica. Concluí-
das as três etapas, as 
obras serão realizadas 
na outra pista, que liga 
a Praça Cívica à Praça 
do Trabalhador.

As intervenções na 
Avenida Goiás fazem par-
te do extenso programa 
de obras da atual gestão, 
que, somados, chegam 
a R$ 1 bilhão de inves-
timentos até o final de 
2020, incluindo dois via-
dutos, a trincheira da Ave-
nida 90 com a Avenida 
136 e o recapeamento de 
630 km de asfalto de ruas 
e avenidas de 107 bairros 
de Goiânia.

Toda tubulação de captação das 
águas pluviais, no perímetro da 
Avenida Goiás até o córrego Capim 
Puba, está sendo substituída por 
manilhas de 1,5 m de diâmetro
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Cinema no Garden exibe O Rei Leão e Toy Story 3
Na sua terceira edição, o 
Flamboyant Garden Festi-
val 2019 apresenta atra-
ções imperdíveis do cine-
ma que prometem reunir 
a família. Nesta quita-feira, 
dia 11 de julho, às 19h30, 
será a estreia do Cinema 
no Garden que exibe o 
clássico da Disney, O Rei 
Leão.  Os telespectadores 
poderão contar com um 
super telão de LED de 6 
metros de comprimento 
por 3,50 de altura. O local 
tem todo aconchego para 
o momento e terá com 
grandes almofadas espa-
lhadas em frente à tela. O 
evento é aberto ao publico.

No filme do dia 11 de 
julho, os visitantes assisti-
ram a historia da aventura 
de Simba, um jovem leão 
cujo destino é se tornar o 
rei da selva, mas que es-
barra em alguns desafios 
pelo caminho, como as 
armações de seu tio Scar.  
Após a morte de seu pai, 
Mufasa, Simba se sente 

culpado deixando o reino 
rumo a um local distante. 
Longe de casa ele conhece 
novos amigos que mos-
tram novamente a ele o 
lado bom da vida.

A segunda e ultima 
sessão do Cinema no 
Garden, será no dia 25 
de julho, o filme em exi-
bição será o Toy Story 3. 
A continuação da saga 
dos brinquedos animados 
tem como enredo a pre-
paração de Andy para ir 

para a faculdade e, ines-
peradamente, seus leais 
brinquedos acabando 
sendo enviados para uma 
creche. Algumas carinhas 
novas, umas de plásti-
co e outras de pelúcia, 
juntam-se a essa incrível 
aventura.

Sinopse de 
O Rei Leão

Simba (Donald Glo-
ver) é um jovem leão 

cujo destino é se tornar 
o rei da selva. Entretanto, 
uma armadilha elaborada 
por seu tio Scar (Chiwe-
tel Ejiofor) faz com que 
Mufasa (James Earl 
Jones), o atual 
rei, morra 

ao tentar salvar o filhote. 
Consumindo pela culpa, 
Simba deixa o reino rumo 
a um local distante, onde 
encontra amigos que o 
ensinam a mais uma vez 
ter prazer pela vida.

Sinopse de 
Toy Story 3

Andy se prepara para 
ir para a faculdade e, 
inesperadamente, seus 
leais brinquedos aca-
bando sendo enviados 
para uma creche. As 
crianças e seus 

dedinhos pegajosos não 
têm cuidado ao brincar, 
de modo que os brin-
quedos decidem unir 
forças e planejar uma 
grande fuga. Algumas 
carinhas novas, umas de 
plástico e outras de pe-
lúcia, juntam-se a essa 
incrível aventura: Ken, 
o namorado de Barbie, 
um ouriço-ator chama-
do Espeto e um ursinho 
de pelúcia rosa e com 
cheirinho de morango 
chamado Lotso.
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  Billy Montgomery, vivido por Dacre 
Montgomery, é um dos grandes vilões da 
terceira temporada de “Stranger Things“. 
Ator conta que se inspirou em jack 
Nicholson para viver Billy.

  Iggy Azalea ainda nem lançou seu 
segundo álbum de estúdio, “In My 

Defense”, e já está planejando o próximo. 
A rapper publicou em seu Twitter: “uau, 
eu realmente já estou organizando 
sessões para começar no meu próximo 
álbum “.

  Sam Smith, que recentemente contou 
que se identifica como não-binário, foi à 

Parada lGBTQ+ de londres. Quem 
também apareceu por lá foi o icônico Sir 
Ian McKellen.

  Cardi B fez um show no Wireless 
Festival de londres e, no meio do show, 
ela super se empolgou e tirou a peruca e 
a jogou para o público.

aRT cHoPE
os empresários Renato Cesar de oliveira e 

Renata Naves Valadares Ribeiro inauguram 
a Art Chope no dia 11 de julho (quinta) às 
20 horas, o evento será para convidados 

e imprensa e no dia 12 já estará aberto ao 
público. “Quando pensamos em instalar um 
negócio logo nos ocorreu a ideia de montar 

uma loja de delivery de chopp. É um ramo 
de negócio em franco crescimento devido à 

grande procura das pessoas por chopp em 
casa, não só para eventos e comemorações 

em família e amigos, mas também pela 
facilidade de ligar e pedir a marca de chopp que 

gosta, já que a Art Chopp chega ao mercado 
trabalhando com as melhores marcas de 

chopp”. Diz Renata.

BRiNQUEDos
o McDonald’s ganha um reforço de peso 

na sua missão de proporcionar momentos 
de lazer entre a família e anuncia mais uma 

parceria, desta vez com o filme ‘A Vida Secreta 
dos Bichos 2’ - sequência leve e divertida da 

universal com a Ilumination Studios,que narra 
as aventuras do cachorro Max e sua turma.
Os principais personagens do filme estarão 

no Mclanche Feliz representados por dez 
brinquedos.

FÉRias 
o Buriti Shopping recebe, no piso térreo, o Parque 

do Garfield, diversos brinquedos que trazem a 
identidade do gato mais famoso dos desenhos 
animados. Com atrações para crianças de 0 a 9 

anos, o parque funciona diariamente durante os 
meses de junho e julho. Dentre as atrações, está 

a montanha doce, onde é preciso ultrapassar 
obstáculos até o topo, descer escorregando e 

chegar até as bolinhas de sorvete. o bolo labirinto, 
por sua vez, é um gigante pula-pula. No carrossel 

da turma é possível encontrar os personagens 
da turma do Garfield. Há, também, o pula-pula 
radical, o Cineminha do Garfield 3D, e o kart do 

Garfield, em que os personagens competem 
em um fusquinha estilizado e equipado com 

simulador de corrida.

GaRDEN FEsTiVal
Em um telão de 6 metros de comprimento por 

3,50 de altura e muito conforto, toda a família 
poderá curtir a exibição dos filmes mais esperados 

do ano. A exibição do primeiro filme será nesta 
quinta-feira, 11 de julho, às 19h30. O evento 

é aberto ao público.Na sua terceira edição, o 
Flamboyant Garden Festival 2019 apresenta 

atrações imperdíveis do cinema que prometem 
reunir a família. Nesta quita-feira, dia 11 de julho, 

às 19h30, será a estreia do Cinema no Garden que 
exibe o clássico da Disney, “O Rei Leão”.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Cabaret Rouge - o empresário Fabricio Marques inaugura, na primeira quinzena de agosto, o Cabaret Rouge, casa 
de música que dará preferência aos três ritmos que mais atraem o público goiano: o sertanejo, o house e o funk. 

Portal Glam - A Viela Gastronômica foi o restaurante 
escolhido pelo Portam Glam para a comemoração dos 
aniversários das integrantes nascidas nos meses de junho 
e julho. O cardápio ficou por conta da chef Flavia Torres. 

2 3

4

Concerto - o arquiteto Fernando Parrode foi acompanhar a 
orquestra Filarmónica de Goiás, durante o concerto no Teatro 
Cláudio Santoro em Campos do Jordão, no festival de inverno. 
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Aniversário - Empresária Marilia Penna oliveira 
e namorado Walter Filho surpreenderam a amiga 
e aniversariante Rosangela Pontes com um jantar 
supresa no Assoluto.
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alimentação
A 13ª Pesquisa Setorial ABF Food Service realizada pela ECD Food Service em parceria 
com a Associação Brasileira de Franchising revelou uma variação positiva de 25,92% na 
receita das redes de alimentação saudável, em comparação ao mesmo período de 2018. 
o estudo mostrou ainda, o grau de maturidade e estabilidade destas franquias que repre-
sentam 27,2% do franchising brasileiro.

Snack
A GSA aumentou a linha da Batata San-
chips com o lançamento do sabor exclu-
sivo barbecue com bacon em embalagem 
com 55 gramas. Com o posicionamento 
“Provou é batata”, a embalagem man-
tém a comunicação dos sabores atuais 
com frases divertidas que comunica com 
o público jovem. A nova opção tem a cor 
vinho e leva a frase: “Sem Batata Frita, 
Barbecue e Bacon estamos fritos”.

moda
Por meio da parceira com o Sebrae, o Mega Moda indicou a loja Blush, com unidade no Mega 
Moda Park, para participar do evento Made in the Americas Global Digital Services Summit 
(MITA GDS 2019), que irá capacitar empresas na cadeia de valor da Moda, nos segmentos 
de confecção de vestuário, acessórios e calçados. A marca também foi selecionada para o 
Workshop: Como vender para outros mercados através da Amazon e outras plataformas de 
comércio eletrônico, que acontecerá no próximo dia 10 de julho, em Buenos Aires, Argentina.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Governo anuncia mudanças no eSocial

rogério Marinho, se-
cretário especial de 
Previdência e Tra-

balho do Ministério da 
Economia, informou que o 
governo trabalha para “sim-
plificar” o Sistema de Escri-
turação Digital das Obriga-
ções Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial). 
Para ele, há “excesso de de-
talhamento” na alimenta-
ção de informações”

Segundo ele, em janei-
ro de 2020 vão ser im-
plementados dois novos 
sistemas. Um para grandes 
e médias empresas, “já 
simplificado e desburocra-
tizado”; e outro para pe-
quenas e microempresas, 
“ainda mais simplificado”. 
A iniciativa afetará o uso 
do eSocial para emprega-
dos domésticos. “A ideia é 
também simplificar para o 
empregador individual”

“O fato de ser dois siste-

mas não quer dizer que vai 
aumentar a complexidade. 
Serão dois sistemas bem 
mais simples”, promete o 
secretário. Conforme Ma-
rinho, os novos sistemas 
não incluirão informações 
tributárias. “A ideia é que a 
Receita Federal disponibi-
lize a partir de janeiro [de 
2020] um sistema próprio 
diferenciada e também 
simplificado. E que rema-
nesça no sistema a área de 
trabalho e de previdência”.

“Nós esperamos pelo 
menos a diminuição dos 
layouts atuais (...) A ideia 
é ter uma ferramenta de 
gestão e de controle da 
área de trabalho e da 
previdência que seja ami-
gável por um lado, e por 
outro que seja confortável 
– tanto para quem precisa 
fazer a gestão pública, que 
é o governo federal, quan-
to por quem tem a necessi-

dade de passar essas infor-
mações”, explicou.

De acordo com o se-
cretário, até a modifica-
ção definitiva o sistema 
permanece em uso e será 
“customizado” para faci-
litar o uso. Marinho as-

sinalou que haverá uma 
sistemática de migração 
para “não prejudicar” as 
empresas que investiram 
“tempo e dinheiro” na ali-
mentação do eSocial.

Criado em 2013, o eSo-
cial atualmente unifica a 

prestação, por parte do 
empregador, de informa-
ções relativas aos em-
pregados. Dados como o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), a Relação Anual 
de Informações Sociais 

(Rais), a Guia de Recolhi-
mento do Fundo de Ga-
rantia e de Informações à 
Previdência Social (GFIP) e 
informações pedidas pela 
Receita Federal são envia-
dos em um único ambien-
te ao governo federal.

Segundo secretário, sistema 
será dividido em dois até 2020

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

Jataí-GO é uma das maiores potências do agronegócio brasileiro. Hoje, possui a 
maior produção de milho do país, é destaque no cultivo de soja, bem como na pro-
dução de leite, onde ocupa o terceiro lugar no ranking nacional. Com uma econo-
mia tão pujante, o Sicredi que vem investindo cada dia mais para colaborar com o 
crescimento da cidade e o progresso dos moradores e produtores locais, reinau-
gura sua agência na cidade, no dia 19 de julho. A nova estrutura compreende 539 
metros quadrados, três caixas e 10 pontos de atendimento. A reforma priorizou 
uma agência mais ampla, iluminada e em total sintonia ao novo layout da marca.
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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

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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InvestIgação 

Polícia de Minas faz buscas e 
apreensões na sede do Cruzeiro

a Polícia Civil de 
Minas Gerais cum-
priu, nessa terça-

-feira(9), mandados de 
busca a apreensão na 
sede do Cruzeiro Espor-
te Clube e nas casas de 
dirigentes do clube, em 
Belo Horizonte. A direto-
ria do time é investigada 
por supostas transações 
fiscais irregulares e lava-
gem de dinheiro na Ope-
ração Primeiro Tempo.

Os agentes também 
estiveram no galpão da 
torcida organizada Máfia 
Azul, além das residên-
cias do presidente do 
Cruzeiro, Wagner Pires 
de Sá, do vice-presiden-
te, Itair Machado, e do 
diretor-geral,

Sérgio Nonato. De 
acordo com a corpora-
ção, cerca de 100 agentes 
participaram das diligên-
cias. Os detalhes não fo-
ram divulgados porque a 
investigação está em se-
gredo de Justiça.

As supostas irregulari-
dades no Cruzeiro foram 
divulgadas primeira-
mente, no mês passado, 
pelo Programa Fantásti-
co, da Rede Globo.

Em nota divulgada à 
imprensa, o clube afir-
mou que apoia as inves-
tigações.

“A diretoria do Cruzei-
ro Esporte Clube vem a 
público manifestar seu 
apoio às apurações das 
denúncias feitas pelo 

programa Fantástico, 
da Rede Globo, no dia 
26 de maio passado. O 
clube informa que en-
tregou às autoridades 

toda a documentação 
solicitada para a inves-
tigação. Lamentamos 
apenas que este fato 
esteja acontecendo exa-

tamente às vésperas de 
uma decisão importan-
te na Copa do Brasil. O 
Cruzeiro Esporte Clube 
informa que continuará 

à disposição das auto-
ridades competentes 
para quaisquer tipos de 
outros esclarecimentos 
necessários”, diz a nota.

Diretoria do time é investigada 
por supostas transações fiscais 
irregulares e lavagem de dinheiro
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