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Campeões da Copa do Mundo de 1994 são homenageados na Granja Comary

A 19ª Legislatura, sob o comando do presidente Lissauer Vieira (PSB), começou o ano de 2019 
com um grande volume de trabalhos dos parlamentares eleitos no último pleito
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n o caso do deputado Diego Sorgatto, 
tucano que apoia Ronaldo Caiado na 
Assembleia, divide o PSDB. A maioria 
quer a sua expulsão do partido, mas há 
os que, como o presidente jânio Darrot, 
defendem a sua permanência. 

n O prefeito Iris Rezende começou 
a dar sinais efetivos de que vai dis-
putar a reeleição. “Hoje, diria que 
não sou candidato”, declarou ma-
landramente na semana passada, 
o que significa: “Amanhã, posso 
muito bem ser”. 

n o governo do Estado não cogita 
revogar o DIFAl, espécie de acréscimo 
abusivo de ICMS cobrado em Goiás, 
que, em 2018, foi denunciado como 
“golpe” contra o empresariado pelo 
então senador Ronaldo Caiado. 

n Em 2022, o senador Luiz Carlos do 
Carmo, hoje no MDB, mas alinhado 
com o grupo que discorda a orien-
tação do presidente estadual Daniel 
Vilela, pretende se candidatar à ree-
leição. E quer garantir a legenda. 

n o governador Ronaldo Caiado está 
confiante e vai agora se concentrar 
no Senado, onde passou os últimos 4 
anos da sua carreira parlamentar, para 
tentar a inclusão dos Estados e muni-
cípios na reforma da previdência. 

n Diante do estudo divulgado ela 
Adial mostrando que as empresas in-
centivadas são responsáveis por 50% 
da arrecadação de ICMS em Goiás, 
o Sindifisco retrucou com números 
diferentes: seriam apenas 4,9%.

n o deputado estadual Karlos Kabral, 
do PDT, cotado para substituir Bruno 
Peixoto na liderança do governo Caia-
do, não tem nem experiência nem 
perfil para o cargo. Sua carreira polí-
tica e parlamentar anterior foi no PT. 

n Com a China fora do mercado de 
soja, as exportações de Goiás de-
sabaram no 1º semestre. O supe-
rávit comercial do Estado caiu em 
quase 30%, sem falar que a queda 
na demanda diminuiu os preços 
pagos aos produtores.  

n o jornalista Divino olávio, em sua 
coluna neste jornal, revelou que o 
governador Ronaldo Caiado se sente 
“chantageado” pelas exigências e pe-
didos de cargos feitos pelos deputa-
dos da sua base na Assembleia. 

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

A carta do prefeito de Goiânia Iris Rezende ao presidente do diretório estadual 
do MDB Daniel Vilela, defendendo os prefeitos que apoiaram a eleição de Ro-
naldo Caiado no ano passado (são vários, mas três em especial foram citados na 
mensagem: Adib Elias, de Catalão; Paulo do Vale, de Rio Verde; e Fausto Maria-
no, de Turvânia), pode levar a presidência nacional do partido a adotar medidas 
como uma intervenção em Goiás, o que seria algo mais radical, ou a reintegração 
dos dissidentes expulsos, nessa hipótese uma decisão bem mais amena, embora 
igualmente desmoralizante para os dois Vilelas, Daniel e Maguito, que hoje con-
trolam a agremiação em Goiás. A manifestação de Iris tem importância na medida 
em que consolida um quadro de divisão interna em Goiás e pode levar comando 
do MDB em Brasília a reverter um cenário que, até agora, parecia inteiramente fa-
vorável à manutenção do atual diretório estadual e à confirmação das expulsões. 
Tudo indica que foi produzida exatamente para esse fim.
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pRotaGoNiSMo Da cÂMaRa FEDERal É EXEMplo paRa a aSSEMBlEia
o protagonismo da Câmara Federal na aprovação da reforma da previdência representa um exemplo e tanto para a Assembleia legislativa, 
que tem tudo para ajudar o Estado a avançar com iniciativas como, por exemplo, a revogação do DIFAl, imposto que massacra pequenos e 
médios comerciantes em Goiás, ou o reestabelecimento de normas de controle ambiental para a exploração de negócios às margens do rio 
Meia-Ponte e seus afluentes, que foram revogadas pelo governador Ronaldo Caiado. No início do ano, ao eleger um presidente – Lissauer 
Vieira – contra a vontade do Executivo, a Assembleia sinalizou para uma atuação independente e comprometida com os interesses da popu-
lação, mas caminhou pouco nesse sentido e ainda está distante de se configurar como um Poder forte e capaz de uma agenda própria – como 
a Câmara Federal se tornou hoje. Mas é certo que submissão não dá mais. 

aGÊNcia aBc É DESpERDício DE DiNHEiRo pÚBlico E DEVERia SER FEcHaDa
O presidente Jair Bolsonaro determinou a extinção de uma emissora educativa de rádio do governo federal, a rádio MEC, que não era ouvida 
por ninguém e só servia para desperdiçar dinheiro do contribuinte. No próximo dia 31, as transmissões serão sumariamente encerradas. O 
exemplo deveria ser seguido pelo governador Ronaldo Caiado, se quisesse mesmo implantar a mudança que prometeu na campanha eleito-
ral e que convenceu o eleitor goiano a sufragar maciçamente o seu nome. O governo de Goiás é dono da Televisão Brasil Central e da Rádio 
Brasil Central, esta em duas frequências (AM e FM), com uma característica comum: são veículos com audiência zero e custam caro, muito 
caro, para funcionar em um mundo onde não têm mais eficácia como projeto de comunicação.

aRREcaDaÇÃo DE icMS SUBiU MUito, MaS a REcEita GloBal caiU
o governador Ronaldo Caiado deu sorte nos seus primeiros seis meses de mandato: seguindo uma tendência iniciada em 2015 e 
consolidada no ano passado, a arrecadação de ICMS subiu sem parar e, de janeiro a junho, acrescentou R$ 1 bilhão extras ao caixa 
do Estado. Essa é a notícia boa. A ruim é que, ao mesmo tempo, as transferências federais, caíram significativamente e anularam 
qualquer efeito positivo gerado pelo aumento na entrada de tributos estaduais. Na total, a receita do Estado caiu mais de 10%, mes-
mo com o espetacular salto do ICMS. Para complicar, as despesas com o pagamento da folha de pessoal cresceram entre 12 e 15%, 
mesmo com os cortes de cargos comissionados e com o governador abrindo mão de preencher todos os disponíveis. É uma situação 
difícil, que exige uma abordagem criativa e radical, que, infelizmente, Caiado ainda não soube definir qual seria – nem mesmo no 
caso da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e suas medidas duras de austeridade fiscal, que o governo não sabe se faz ou não. 
 
DiSSiDENtES caiaDiStaS Do MDB DEciDEM aDiaM DEFiNiÇÃo paRtiDÁRia
Os dissidentes caiadistas do MDB, liderados pelo prefeito de Catalão Adib Elias, não têm mais pressa para se definir por uma nova filiação 
partidária. Primeiro, porque a carta de Iris Rezende que pede ao presidente do diretório estadual Daniel Vilela a superação das divergências 
e uma reconciliação com o grupo pode gerar novos desdobramentos, inclusive convencendo a cúpula nacional emedebista de que a legenda 
está mesmo rachada em Goiás e merece uma intervenção, seja através de uma intervenção seja pela reintegração dos expulsos. Depois, 
porque, para disputar a eleição do ano que vem, o prazo para a filiação partidária foi reduzido para seis meses, ao contrário dos 12 meses que 
valiam até o pleito passado. há tempo de folga, portanto. E muita água para passar debaixo da ponte. Eles decidiram esperar. 

cRiStiaNE ScHMiDt DEiXa claRo: GoVERNo NÃo SaBE o QUE FaZER
Incomodam cada vez mais as seguidas declarações da secretária da Economia Cristiane Schmidt deixando claro que, depois de seis meses de 
gestão, o governo do Estado não sabe o que fazer e que caminho tomar quanto à inadiável necessidade de promover um ajuste fiscal e reduzir 
ou eliminar o seu rombo de caixa. Na semana passada, ele disse que está vivendo um momento de “introspecção”, refletindo sobre quais os 
caminhos a seguir e a viabilidade de cada um. Depois, que “está tudo muito incerto”. Nem há certeza nem mesmo em relação à liminar que 
o STF concedeu, suspendendo o pagamento da dívida estadual por 6 meses, se vai ter algum efeito ou não. A falta de rumo é total. E vejam 
bem, leitora e leitor: não é a oposição que diz, mas sim a maior autoridade das finanças estaduais, a economista Cristiane Schmidt. 

caRta DE iRiS DEFENDENDo oS DiSSiDENtES SERÁ USaDa EM BRaSília
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Número de projetos: um total de 1.517 proposições apreciadas; 
1.302 requerimentos parlamentares; 160 projetos parlamentares;  três 
projetos de outros Poderes; e 52 enviadas pela Governadoria.
1º de fevereiro - Eleição da Mesa Diretora em 1º de fevereiro 
de 2019 com 37 dos 41 votos;
27 de fevereiro - Plenário aprova em definitivo projeto que ex-
tingue 3ª classe de soldado da Polícia Militar e equipara vencimentos;
12 de março – Aprovado em definitivo repasse de R$ 28,6 mi-

lhões para Educação (Seduce);
2 de maio – Aprovada a PEC do orçamento Impositivo;
13 de maio – Após articulação da Alego, Governo retirou projeto 
que previa alterações no Passe livre Estudantil;
15 de maio – Aprovado projeto que cria o Batalhão Rural da Po-
lícia Militar (BPMRural);
23 de maio - Aprovação da Reforma Administrativa do Governo 
Estadual;

26 de juNho - Projeto que permite reeleição da Mesa Diretora é 
aprovado em definitivo;
03 de julho - Aprovação da lei de Diretrizes orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 2020;
03 de julho - Aprovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF);
03 de julho – Aprovado projeto que autoriza o Poder Executivo 
a contrair empréstimo do Tribunal de Justiça no montante de R$ 
230 milhões.

Projetos votados no 1º semestre de 2019

1° semestre de 2019

19ª Legislatura mostra compromisso com a 
população aprovando projetos importantes 

os seis primeiros 
meses da Legisla-
tura que se iniciou 

em 2019 deixa um sal-
do de grande volume de 
trabalho realizado pelos 
deputados da Assembleia 
Legislativa do Estado 
de Goiás, sob a gestão 
de Lissauer Vieira (PSB). 
O Plenário apreciou um 
total de 1.517 matérias, 
mais do que todo o ano 
de 2018, incluindo al-
gumas de grande reper-
cussão como a PEC do 
Orçamento Impositivo, a 
Reforma Administrativa 
do Governo e a autoriza-
ção para que Goiás entre 
no Regime de Recupera-
ção Fiscal. Os trabalhos 
da 19ª Legislatura tive-
ram início com a elei-
ção da nova Mesa Dire-
tora em 1º de fevereiro, 
quando Lissauer foi es-
colhido presidente com 
37 dos 41 votos válidos.

Das 1.517 proposições 
apreciadas, 1.462 foram 
apresentadas por depu-
tados (projetos e reque-
rimentos) e 52 enviadas 
pela Governadoria, entre 
decretos, 14 vetos e 38 
projetos de lei. Também 
foram apreciados três 
projetos dos demais Po-
deres. Em fevereiro, o 
Plenário aprova em defi-
nitivo o projeto que ex-

tingue 3ª classe de sol-
dado da Polícia Militar 
e equipara vencimentos. 
Extingue a 3ª classe de 
soldado criada pela ad-
ministração anterior, pas-
sando todos os que nela 
estão classificados para 
a 2ª classe de soldado. 
Conforme cálculos feitos 
pelo Governo de Goiás, as 
modificações trarão um 
impacto orçamentário e 
financeiro para o exercí-
cio de 2019 da ordem de 
R$ 140.225.348,25.

Em março é aprova-
do em definitivo repasse 
de R$ 28,6 milhões para 
a Educação (Seduce). O 
montante está sendo usa-
do para suportar despesas 
da pasta, colocando em 
dia vencimentos em atra-
so dos seus servidores dos 
colégios que funcionam 
em regime integral.

Os recursos são pro-
venientes do Fundo de 
Manutenção das esco-
las em tempo integral, 
enviados pelo governo 
federal, e estão sendo 
utilizados para pagar a 
folha de dezembro dos 
professores que atuam 
nessas escolas.

No mês de maio, após 
articulação da Alego, o 

governo retira projeto 
que previa alterações no 
Passe Livre estudantil, 
fato que revelou inde-
pendência e força do Po-
der Legislativo. “Essa Le-
gislatura está fazendo um 
papel diferente, de discu-
tir as matérias, de ver os 
interesses da comunida-
de, do benefício coletivo 
e poder garantir a esses 
segmentos melhorias nas 
suas demandas”, afirma 
Lissauer Vieira.

Também em maio é 
aprovada a PEC do Orça-
mento Impositivo. Com o 
acordo, as emendas indi-
viduais ao projeto de lei 
orçamentária continua-
rão sendo progressivas, 
mas da seguinte forma: o 
índice de 0,5% para 2019 
será mantido, com desti-
nação total dos recursos 
para a área da Saúde. 
Para 2020, será destina-
do 0,7% da receita cor-
rente líquida do Estado, 
sendo que todo este va-
lor deverá ser destinado 
à Saúde e Educação.

Em 2021, este porcen-
tual subirá para 0,9%, 
sendo 70% dos recursos 
destinados para as áreas 
de Saúde, de Educação 
e 30% livre. A partir de 

2022, o porcentual se 
estabelecerá em 1,2% 
da receita corrente lí-
quida, observando a 
destinação de 70% para 
Saúde e Educação e o 
restante, 30%, também 
de livre indicação dos 
autores das emendas.

Ainda em maio, é apro-
vado projeto que cria o 
Batalhão Rural da Polí-
cia Militar (BPMRural). A 
nova lei cria uma antiga 
reivindicação de morado-
res da zona rural: um ba-
talhão da Polícia Militar 
que previna a criminali-
dade em fazendas, cháca-
ras e sítios. O novo braço 
da corporação fará o po-
liciamento rural com o 
objetivo de dar proteção 
e garantir tranquilidade 
à comunidade rural. Não 
foi definido ainda onde 
será instalado o batalhão, 
que pode ser dividido em 
companhias e pelotões.

Também no mês de 
maio, é aprovada Refor-
ma Administrativa do Go-
verno Estadual, com seis 
votos contrários, entre 
eles o do líder da opo-
sição, deputado estadual 
Talles Barreto (PSDB). 

Projeto que permite 
reeleição da Mesa Dire-

tora é aprovado em ju-
nho, com com 34 votos 
favoráveis, dois contrá-
rios e nenhuma absten-
ção. Os dois votos con-
trários foram de Amauri 
Ribeiro (PRP) e Humber-
to Teófilo (PSL). 

Em julho ocorre a 
aprovação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício 
de 2020. A matéria traz 
emendas, supressivas e 
modificativas, que foram 
inseridas durante a tra-
mitação da matéria na 
Casa. As emendas tratam 
de dotação orçamentária 
para investimentos em 
infraestrutura rodoviária, 
do orçamento da Assem-
bleia Legislativa e do Tri-
bunal de Contas dos Mu-
nicípios, da ampliação à 
proteção social a pesso-
as com deficiência, e da 
inclusão de programas 
prioritários na análise 
e liberação de recursos 
orçamentários e finan-
ceiros da Junta de Pro-
gramação Orçamentária 
e Financeira (Jupof). 

Também neste mês 
é aprovada a autori-
zação para que Goiás 
possa aderir ao Regime 
de Recuperação Fiscal 

(RRF). O projeto prevê 
redução temporária no 
pagamento das dívidas 
com a União em troca de 
ajustes fiscais, como pri-
vatizações, proibição de 
contratação e de reajus-
tes salariais. O objetivo 
é reequilibrar as contas 
e dar ao Estado capaci-
dade de investimento. 
O RRF tem vigência de 
três anos, podendo ser 
prorrogado uma vez por 
igual período.

Ainda em julho, é apro-
vado projeto que autoriza 
o Poder Executivo a con-
trair empréstimo do Tri-
bunal de Justiça no mon-
tante de R$ 230 milhões. 
O pleito se dá em razão da 
calamidade financeira de 
Goiás, segundo afirmação 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM). O objetivo 
é que os compromissos 
com o pagamento pela 
prestação dos serviços 
públicos essenciais, da 
mesma forma a quitação 
da folha dos servidores 
do Poder Judiciário dos 
meses de junho e julho 
de 2019, sejam honrados. 
Os recursos são do Fundo 
Especial de Reaparelha-
mento e Modernização 
do Judiciário (Fundesp).

A 19ª Legislatura, 
sob o comando do 
presidente lissauer 
Vieira (PSB), 
começou o ano 
de 2019 com um 
grande volume 
de trabalhos dos 
parlamentares 
eleitos no 
último pleito
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Obras de pavimentação do Bairro 
Independência serão iniciadas

a poeira e a lama se-
rão, em breve, ape-
nas lembrança para 

os moradores do Bairro 
Independência, em Apare-
cida de Goiânia. No final 
da tarde desta sexta-fei-
ra,12, o prefeito Gustavo 
Mendanha assinou ordem 
de serviço autorizando o 
início das obras de pavi-
mentação asfáltica de 29 
ruas do bairro, construção 
de 2,3 mil metros de gale-
rias pluviais e ainda 12 mil 
metros de calçada.

Ao todo, serão investi-
dos R$ 4,2 milhões oriun-
dos de emenda parlamen-
tar da ex-senadora Lúcia 
Vânia. Também foi assina-
da ordem de serviço para 
construção de um bueiro 
de concreto de 20 metros 
entre o Bairro Indepen-
dência e Jardim Rivieira.

Moradora do bairro há 
12 anos, a dona de casa 
Maria Aparecida come-
morou com a mãe, Dona 
Vera, ao saber que o as-
falto está chegando. Ele 
lembra que tanto no perí-

odo seco quanto nos me-
ses chuvosos, a vida dos 
moradores do Bairro In-
dependência era até en-
tão bastante complicada.

“Esperamos que me-
lhore, pois aqui tem muita 
poeira e lama também. As 
crianças sofrem bastante 
com essa situação. Minha 
filha mesmo vive sofrendo 
com problemas de pneu-
monia, mas agora acredita-
mos que isso irá melhorar 
com a chegada do asfalto”, 
disse a moradora que fez 
questão de filmar com o 
smartphone a chegada das 
máquinas ao bairro.

Durante a assinatura da 
ordem de serviço, que foi 
acompanhada por deze-
nas de moradores, o pre-
feito Gustavo Mendanha 
destacou que ao lançar as 
obras o poder público mu-
nicipal está regatando um 
compromisso firmado com 
a população da região. 
Gustavo também ressalto 
que outras frentes de ser-
viços estão trabalhando 
atualmente em obras de 

pavimentação em diversas 
regiões da cidade.

“Fizemos, aqui, várias 
reuniões com líderes co-
munitários e vereadores 
que sempre nos cobraram 
o asfalto para o setor. Ago-
ra, voltamos com muita 
satisfação para anunciar 
o início das obras. Graças 
ao trabalho conjunto com 
a Câmara Municipal e com 
a ex-senadora Lúcia Vânia 
estamos trazendo este 
benefício que melhora 
a mobilidade, valoriza o 
bairro e também reduz 
o número de casos de 
doenças causadas pela 
poeira. Estamos também, 
neste momento, asfaltan-
do outros seis bairros na 
cidade”, explicou o prefeito.

Responsável pelas 
obras de pavimentação 
na cidade, o secretário de 
Infraestrutura, Mário Vile-
la, destacou que a Prefei-
tura de Aparecida está li-
citando diversas obras de 
pavimentação que irão 
beneficiar milhares mora-
dores. “Estamos lançando 
essa as obras no Bairro 
Independência com mui-
ta satisfação e licitando 
ainda outros 14 projetos. 
Seguindo determinação 
do prefeito, estamos to-
dos os meses lançando 
novas obras”, apontou 
Mário Vilela.

Responsável pela des-
tinação dos recursos que 
serão investidos nas obras, 
a ex-senadora Lúcia Vânia 

lembrou que sempre teve 
ligação com a cidade de 
Aparecida e que sempre 
trabalhou para contribuir 
com o desenvolvimento 
da cidade. “Mesmo não 
sendo do partido do Gus-
tavo sempre recebi o pre-
feito e os vereadores da 
cidade que me procuraram 
em busca de auxílio. É com 
muita alegria que acompa-
nho a assinatura desta or-
dem de serviço e , em bre-
ve, quero voltar aqui para 
ver as obras finalizadas”, 
disse durante o evento re-
alizado na Rua Estibinita.

Representante da re-
gião na Câmara de Vere-
adores, o vereador Aldivo 
Araújo lembrou das difi-
culdades que os morado-

res enfrentaram ao longo 
dos anos sem o asfalto 
no bairro. O parlamentar 
agradeceu ao prefeito e 
a ex-senadora pela de-
dicação e esforços para 
que o sonho de muitos 
moradores pudesse se 
tornar realidade.

“Me lembro das várias 
vezes que nos reunimos 
com moradores, lembro 
dos ofícios que enviamos e 
de toda luta que enfrenta-
mos para que o asfalto pu-
desse chegar. Hoje, agrade-
ço o prefeito e ex-senadora 
que trabalharam que todos 
pudéssemos receber este 
benefício. Vamos continu-
ar trabalhando para mais 
benefícios possam chegar 
nesta região e também em 
muitos outros bairros de 
Aparecida”, disse o verea-
dor após nomear dezenas 
de morados que por mui-
to tempo sonharam com 
a chegada do asfalto ao 
Bairro Independência.

Obras
Atualmente a Prefei-

tura de Aparecida está 
asfaltando os seguintes 
bairros: Setor Solar Cen-
tral Park, Buriti Sereno, 
Retiro do Bosque, Jardim 
Miramar, Setor Bandei-
rantes e Rio Vermelho e 
na próxima segunda-feira 
serão iniciadas as obras 
de pavimentação do Bair-
ro Independência.

Serão asfaltados 27 mil metros 
quadrados contemplando 29 ruas 
do bairro. o projeto também prevê a 
construção de galerias pluviais e ainda 
cerca de 12 mil metros de calçada
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Goiânia

Obras de continuação da Avenida Leste/
Oeste começam nesta segunda-feira, 15
A Prefeitura de Goiânia 
dará início nesta segun-
da-feira, 15, às obras de 
continuação da Avenida 
Leste/Oeste, tramo Leste, 
no trecho compreendido 
entre a Rua 74, no Centro, 
até à Rodovia GO-403, via 
que dá acesso à cidade 
de Senador Canedo, na 
região metropolitana. A 
ordem de serviços para 
início dos trabalhos foi 
assinada pelo secretário 
municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos 
(Seinfra), engenheiro Dol-
zonan da Cunha Matos.

Pelo projeto estrutural 
da obra, que foi doado 
pelo Codese ao município 
de Goiânia, o trajeto da 
Leste-Oeste em seu senti-
do leste terá 8,1 km de ex-
tensão e servirá de eixo 
de transporte entre Goi-
ânia e Senador Canedo. 
De acordo com a Seinfra, 
a obra é de suma impor-
tância para o município e 
vai contribuir para desa-
fogar o trânsito em uma 
das regiões mais movi-
mentadas de Goiânia.

O custo total da obra, 
que será dividido em 

quatro etapas, foi orçado 
em R$ 68 milhões e será 
bancado com recursos 
próprios da Prefeitura 

de Goiânia e do Estado 
de Goiás, que deve arcar 
com 50% desse valor por 
força de convênio firma-

do com o município. A 
via deve ser entregue 
até o final de 2020.

A continuação da Les-
te/Oeste é mais uma das 
obras que integram o 
grande catálogo de inves-
timentos propostos pelo 
prefeito Iris Rezende para 
o atual mandato. Estão 
previstas para iniciar nos 
próximos dias a recons-
trução asfáltica de 630 
km de ruas e avenidas 
de 107 bairros de Goiâ-
nia, além da construção 
do viaduto na confluên-
cia da Avenida Jamel Ce-

cílio e Marginal Botafo-
go e do viaduto que vai 
ligar o Jardim Goiás e o 
Jardim Novo Mundo, na 
altura da antiga Celg.

Serão entregues ain-
da este ano as obras da 
Maternidade Oeste, no 
Conjunto Vera Cruz, a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jardim 
América, Trincheira da 
Rua 90 com a Avenida 
136 e a revitalização da 
Praça do Trabalhador e 
as obras de drenagem 
da Avenida Goiás, no 
centro de Goiânia.
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  “o Rei leão” estreia no dia 18 de julho e a Disney liberou mais um 
teaser do live-action. Desta vez, vemos Simba conversando com Scar e 
até lutando contra ele.

  Segundo o Digital Spy em uma matéria publicada, o terceiro filme de 
“Para Todos os Garotos Que já Amei” deve mesmo acontecer e terá 
suas filmagens iniciadas muito em breve.

  Segundo a Forbes, Kanye West quer investir em algo além da 
música ou suas marcas de roupa/tênis: o rapper irá construir residências 
populares, estilo conjuntos habitacionais, inspirados em “Star Wars”.

  Katherine heigl, famosa por atuar em “Grey’s Anatomy” e “Suits”, vai 
estrelar uma nova série. A adaptação do livro “Amigas Para Sempre”, de 
Kristin Hannah, será uma produção da Netflix. 

PRoGRaMa DE 
BENEFícios

o oba hortifruti acaba de lançar um programa 
de vantagens para os consumidores: o Cliente 

Bem Querer. Com apenas um cadastro no 
site da marca, todos os compradores poderão 

aproveitar semanalmente de valores ainda mais 
atrativos, em ofertas presentes nos tabloides 

Preço Verde e Minha hora oba. os clientes vão 
aproveitar descontos exclusivos nas 43 lojas da 
rede espalhadas pelo país após fazer o cadastro 

no www.obahortifruti.com.br/cadastro e no 
momento da compra, informar ao caixa que faz 

parte do programa.

BoNTEMPo E DEcoMa
um pouco da Itália presente nas residências 

goianas.  É desta maneira que os franqueados 
da Bontempo, lívia Azevedo e joão Nelson 

de Azevedo junior, em parceria com um dos 
grandes nomes fundadores da arquitetura de 
vanguarda e proprietário do Decoma Design, 

luigi Mascheroni, apresentam luce. o sistema 
high-tech de condução elétrica entre colunas 

e prateleiras alia a clássica e reconhecida 
geometria italiana lado a lado com infinitas 

possibilidades criativas e tecnologia de ponta, 
que abrilhantará a decoração das residências da 

capital.

FUNDo Do MaR
o Passeio das Águas trará o fundo do mar 

para Goiás durante as férias. Isso porque, até 
dia 28 de julho, o shopping será invadido por 

encantadoras e impressionantes criaturas 
marinhas. A atração, Aventura no Fundo do 
Mar, que tem um formato de coral gigante 

colorido, trará animais hiper-realistas com até 
3,5 metros e a sensação de ‘mergulhar’ em uma 
caverna subaquática por meio de projeções em 

alta definição. A ação, que é gratuita, também 
traz uma área kids e baby, afinal, o mar também 

é lugar de brincar.

MEDFÁcil
os empresários joão Gabriel Proença e lelio 

Maia inauguram hoje, dia 15 de julho, a 12ª 
unidade da loja da Rede de Drogarias Medfácil, 

na cidade de Senador Canedo-Go. Para 
prestigiar a comunidade local, todos que forem 

à festa de inauguração serão recebidos com 
café da manhã, pipoca, algodão doce e também 
com os serviços de aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia e orientação farmacêutica. 

Entre os convidados para o evento, está 
o proprietário da marca, júlio Canedo. 

Com mais de 150m² e uma vasta gama 
de produtos, a nova estrutura deve trazer 

mais conforto, comodidade e qualidade de 
atendimento para os moradores da cidade

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Festa 800 - o empresário Deni Marques, conhecido como “Tuka” está preparando grandes surpresas 
para a Festa 800, que acontecerá no dia 31 de agosto, em Goiânia, com o tema “Eclipse”. 

Clipe - o SambaBooM, com Wandir leite e Marcus Cintra, 
recebe convidados na Pizza Studio hoje, para o lançamento 
do clipe “Amor de Baladinha”. 

2 3

4

Mister - o coreógrafo e bailarino Guilherme otávio 
foi nomeado Mister Trindade CBN 2019, e concorre 
ao título de Mister Goiás 2019, que será realizado no 
próximo dia 21 de julho. 
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Casamento - Elisângela Vital Godinho, farmacêutica 
e proprietária do Spazio Vital Eventos nos 
preparativos da cerimônia de casamento 
com Engenheiro Carlos Eduardo Ayres.
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Financeiro
A Sicredi Planalto Central completa neste mês 11 anos de atuação, comprometida 
em atender seus associados com excelência, gerando valor para quem empreende no 
varejo, indústria, serviço ou agronegócio. outra frente de atuação é o compromisso 
com as comunidades onde está presente. Fundada em 2008, na cidade de Cristali-
na, hoje possui 16 agências em 13 municípios de Goiás, Brasília e na Bahia. Entre as 
principais conquistas da instituição, está a estruturação da sede que conta com uma 
equipe qualificada, o que proporciona subsídios para fortalecer o desenvolvimento 
dos colaboradores das demais agências. Materializando esse engajamento estão os 
resultados da Sicredi Planalto Central, que superam R$72 milhões, além de um patri-
mônio líquido superior a R$98 milhões. 

Varejo
A Novo Mundo, importante varej ista do Centro-Norte do país,  reinaugura cinco 
lojas no interior de Goiás.  As unidades foram repaginadas dentro do Programa 
Casa Nova da rede,  que traz ambientes mais c lean e integrados,  com wi-f i  gra-
tuito e um mix de produtos mais direcionados às necessidades locais.  As reinau-
gurações são nas cidades de Anápolis  (duas lojas) ,  Goianira,  Inhumas e Mineiros. 
Atualmente,  a Novo Mundo está presente em 9 estados e Distr ito Federal .

estado
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc) estão desenvolvendo um projeto, em parceria, que visa 
melhorar a gestão da merenda escolar, por meio do fornecimento de alimentos da agri-
cultura familiar. A previsão é que o projeto, chamado de ‘Do Campo a Escola,’ seja lançado 
em dezembro de 2019, beneficiando estudantes das escolas públicas estaduais.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

medFácil
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reGUlariZaÇÃo de dÉBitos

Termina hoje o prazo para retorno 
de pequenas empresas ao Simples
o prazo para que as 

micro e pequenas 
empresas (MPE) 

excluídas do Simples 
Nacional solicitem retor-
no ao sistema termina 
na nesta segunda-feira 
(15). A orientação consta 
da Resolução nº 146, do 
Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional, da Recei-
ta Federal.

O Simples Nacional é 
regime tributário diferen-
ciado, que reúne, em um 
único documento de arre-
cadação, os principais tri-
butos federais, estaduais, 
municipais e previdenciá-
rios devidos às MPEs.

Conforme detalha a 
resolução, a possibilida-
de de retorno se aplica 
a negócios de pequeno 
porte que tenham sido 
retirados do sistema em 
1º de janeiro de 2018. A 
outra condição é de que 
tenham aderido ao Pro-
grama Especial de Regu-

larização Tributária das 
Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
optantes pelo Simples 
Nacional (Pert-SN). É 
necessário ainda que a 
MPE não apresente ne-
nhuma das restrições 
previstas na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

De acordo com a lei, 
não podem aderir ao 
Simples Nacional, por 
exemplo, empreendi-
mentos que trabalhem 
com importação ou fa-
bricação de automóveis 
e motocicletas. Atacadis-
tas de cigarros, armas de 
fogo, pólvoras e explosi-
vos também entram na 
categoria daqueles que 
não estão habilitados à 
inscrição.

Foi publicada em 03 
de julho de 2019 a Re-
solução do Comitê Ges-
tor do Simples Nacional 
(CGSN) nº 146, de 26 de 

junho de 2019, que regu-
lamentou a possibilidade 
de as empresas excluídas 

do Simples Nacional em 
1º de janeiro de 2018 
poderem realizar nova 

opção por esse regime. A 
nova opção foi autorizada 
de forma extraordinária 

pela Lei Complementar 
nº 168, publicada em 12 
de junho de 2019.
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A Rede de Drogarias Medfácil inaugura sua 12ª loja, na cidade de Senador Ca-
nedo Além da venda de produtos para reabilitação, como cadeira de rodas, 
muletas e cadeiras de banho, o estabelecimento conta ainda com profissionais 
treinados e capacitados para atendimento farmacêutico. Com mais de 150m², a 
nova estrutura deve trazer mais conforto, comodidade para os moradores da ci-
dade, que contarão com uma gama medicamentos, perfumaria e equipamentos 
para saúde. Outro diferencial da marca é o convênio com o Programa de Benefí-
cio em Medicamentos (PBM), que traz mais uma vantagem para o consumidor, 
com preços mais competitivos para mais de 3 mil medicamentos.
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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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Campeões da Copa do Mundo de 1994 
são homenageados na Granja Comary

o fim de semana foi 
de festa e nostalgia 
na Granja Comary, 

em Teresópolis. O Centro de 
Treinamento da Seleção Bra-
sileira recebeu os campeões 
da Copa do Mundo de 1994. 
Jogadores e integrantes da 
comissão técnica que parti-
ciparam da campanha nos 
Estados Unidos se reuniram 
para comemorar os 25 anos 
do tetracampeonato.

As celebrações começa-
ram na sexta-feira. Os cra-
ques foram chegando aos 
poucos ao longo do dia e se 
depararam com um mural 
de fotos relembrando a his-
tórica conquista.

“Anfitrião” da festa, o ex-
-goleiro Taffarel ainda traba-
lha com a Seleção Brasileira 

e está bem mais familiariza-
do com a nova estrutura da 
Granja Comary. Por isso, atuou 
quase que como um mestre 
de cerimônias na chegada 
dos companheiros de título. 
Os campeões jantaram um 
menu especialmente prepa-
rado pelo Chef da Seleção 
Brasileira, Jaime Maciel.

O dia seguinte foi de 
matar a saudade da bola. 
No campo 1 da Granja, os 
campeões de 1994 rece-
beram uniformes novos 
da Seleção personalizados 
com seus nomes e os nú-
meros usados na Copa. 

Em campo, um jogo com 
ritmo bem menos intenso 
do que os da Copa, mas com 
a mesma qualidade de sem-
pre. Divididos entre azul e 

amarelo, os times termina-
ram a partida em um em-
pate por 7 a 7. Após o jogo, 
os jogadores atenderam os 
torcedores que marcaram 
presença na Granja.

- Quero agradecer a CBF, 
ao Presidente Rogério Ca-
boclo, ao meu amigo Gil-
berto Ratto (Diretor de Ma-
rketing da CBF), e a todos 
que fazem parte desta fes-
ta. No mundo tem mais de 
sete bilhões de habitantes. 
E campeões mundiais vivos 
talvez não sejam 400. Acho 
que o Brasil tem 96 ou 92, 
e temos, se não me enga-
no, 69 vivos. É um orgulho 
para todos nós. Nossa gera-
ção está bem e é a hora de 
agradecer a todos por tudo 
isso. A minha (geração) foi 

tetra, mas antes teve o tri, o 
bi... Todos tiveram uma par-
ticipação importante. Fica 
também o obrigado a to-
dos os campeões mundiais 
e, principalmente, ao povo 
brasileiro. Esse título é do 
povo brasileiro - declarou o 
ex-zagueiro Ricardo Rocha.  

Depois, os campeões su-
biram até o restaurante da 
Granja para um churrasco, 
mais uma vez preparado 
pelo Chef Jaime. Os home-
nageados receberam cami-

sas comemorativas pelos 25 
anos do tetra e ganharam, 
das mãos do Presidente da 
CBF, Rogério Caboclo, me-
dalhas pela conquista. Ca-
boclo ainda discursou para 
os campeões e agradeceu a 
todos por tudo que fizeram 
pela Seleção Brasileira.

“É um grande privilégio 
ter vocês aqui. Essa é a casa 
de vocês. E vocês fazem deste 
cenário um lugar belíssimo 
por causa deste astral, desta 
alma que dedicaram ao Brasil. 

A CBF é grata, o Brasil é gra-
to e o mundo é grato ao que 
vocês apresentaram e propor-
cionaram de beleza do espor-
te, de ganhar da forma que 
ganharam, com credencial, 
capacidade e competência. 
Meu obrigado por ter vocês 
aqui. E saibam que as portas 
da Granja Comary e da CBF 
estão plenamente e perma-
nentemente abertas a todos 
vocês. Obrigado por virem”, 
disse o presidente Rogério 
Caboclo em seu discurso. 

jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção 
de 1994 receberam medalhas e jogaram pelada de 
confraternização em homenagem à conquista Lu
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