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se reapresenta 
ao Clube

semana 
DeCisiVa

Sesc Goiás oferece diversas atividades durante as férias de julho
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Caiado divide com Gracinha a 
cabeceira da “mesa oval” no 
Palácio e funções no governo
Uma das novidades no estilo do governo do democrata 
Ronaldo Caiado até agora tem sido a intensidade de parti-
cipação da primeira-dama, Gracinha Caiado, nos assuntos 
do governo. Segundo políticos e frequentadores de even-
tos em geral realizados no palácio, dona Gracinha tem pre-
sença certa nos eventos, dividindo sempre a cabeceira da 
mesa oval. E não apenas como figura decorativa, pra levar 
chazinho e dar remédios ao marido, mas participando ati-
vamente das discussões dos assuntos ali debatidos. Pode-
-se dizer que é inédito na história de goiana um governa-
dor cuja esposa, baiana, não limita a atuação a comandar 
campanhas e programas sociais, como as tradicionais do 
agasalho, distribuindo cobertores na época do frio e de 
cestas básicas a famílias carentes. Nem Gercina Borges Es-
tivalete, mulher de Pedro Ludovico, descrita por alguns dos 
que conviveram com ela como uma mulher que exercia 
influência em decisões importantes do governador, teve 
presença tão intensa nos atos rotineiros do palácio.

DiscRição E caRREiRa na política
Goiás já teve primeiras-damas muito atuantes nesses últimos 45 
anos, começando por lúcia Vânia, Maria Valadão, Iris de Araújo 
Rezende e Valéria jayme Perillo. Porém, todas se destacaram 
cuidando mais da parte dos programas sociais. Maria Valadão e 
Iris Araújo disputaram mandato e foram eleitas posteriormen-
te. lúcia Vânia fez carreira política. Don Iris disputou até a Vice-
-Presidência da República, em 1994; foi suplente de senadora, de 
Maguito Vilela e deputada federal. As demais tiveram presenças 
mais discretas. Valéria Perillo cuidava deprogramas sociais no 
governo do marido como a Bolsa-universitária, contudo, sua 
presença nos eventos oficiais era discreta. No governo Caiado, a 
primeira-dama participa das discussões de assuntos diversos do 
governo. Recentemente ela anunciou um conjunto de ações para 
solucionar o problema crônico do alto índice de analfabetismo na 
região Nordeste, com intervenção para erradicar o problema. A 
meta, segundo ela, é zerar o número de analfabetos na região, 
em pouco tempo. E é também com dona Gracinha que os depu-
tados agora discutem as nomeações de apoiadores das campa-
nhas, nas cidades do interior. Estranharam no começo, e alguns 
ainda não se habituaram, mas vão tocando a vida.

continua o mistéRio
Continua grande mistério o motivo, ou 
os motivos, que levaram o jornalista 
Valssil oliveira a trocar a presidência da 
Agência Brasil Central, composta pela TV 
Brasil Central, Rádios Brasil Central AM 
e FM e uma gráfica, pelo de secretário 
de Comunicação da Prefeitura de Goiâ-
nia. A diferença entre os dois é grande, 
começando pelo salário, e a importância 
deles no contexto político. Sem contar 
que a ABC integra a administração esta-
dual onde ele teria, a princípio, ainda 3,5 
anos de governo Ronaldo Caiado, para 
permanecer no cargo. Mais, a iniciativa 
de deixar a presidência da ABC partiu do 
próprio Vassil. Ninguém do meio jorna-
lístico conseguiu entender essa enge-
nharia, até agora. Aí tem. 

campanha Do psDB Dá 
cano Em mago
o mago do marketing político em Goiás, 
Ademir lima, continua sem receber pelo 
trabalho de consultoria política realizado 
em 2018, para a campanha do candidato 
do PSDB ao governo, José Eliton.  Como 
diz o ditado segundo o qual “a esperança 
é a última que morre”, Ademir lima ainda 
tem um restinho de esperança de um dia 
receber. o marqueteiro atribui a culpa do 
não pagamento à assessoria de imprensa 
da campanha, que segundo ele, tinha a 
incumbência de fazer a lista de quem de-
veria receber, que por algum motivo que 
desconhece, sempre o deixou de fora.   

caRta suRpREEnDE DaniEl

A carta pública em que o prefeito Iris Re-
zende pede ao presidente estadual do 
MDB, Daniel Vilela, para que perdoe os 
dissidentes do partido pelo apoio dado 
ao candidato Ronaldo Caiado (DEM) 
em 2018, pegou de surpresa o filho de 
Maguito Vilela e os próprios dissiden-
tes. Embora a iniciativa tenha sido uma 
grande sacada do prefeito, nenhum dos 

lados se manifestou oficialmente sobre 
o assunto até agora. o líder do grupo 
dos dissidentes, prefeito de Catalão, 
Adib Elias, deve falar sobre o assunto 
depois de uma reunião política agenda-
da para hoje à tarde, em Goiânia.

BRonca DE DaniEl
Agora, se alguém pensar num cidadão 
que ficou bravo com a carta de Iris Re-
zende esse alguém foi Daniel Vilela. Não 
com o documento em si, mas com o se-
cretário do partido, Antônio Só, que re-
cebeu o documento na sede do diretó-
rio, mas não lhe informou. Por conta do 
“esquecimento” do secretário, Daniel Só 
tomou conhecimento da sua existência, 
primeiramente pelas redes sociais e, cla-
ro, por conta disso, ficou uma fera com o 
secretário do partido.  

REjEição Em jataí
No que depender dos índices de apro-
vação da administração do prefeito de 
Jataí, Vinícius Luz (PSDB), para estimular 
os eleitores das demais cidades da região 
Sudoeste do Estado a votar nos candida-
tos tucanos, talvez o melhor a fazer fosse 
não entrar na corrida. Não se sabe ainda 
ao certo os motivos, mas o fato é que son-
dagens realizadas no município, segundo 
agentes políticos locais, recomendam a 
Vinícius a não entrar na corrida.  

antEcipaR DEBatE
Como que antevendo a possibilidade de 
a reforma nos estados ficar para os legis-
lativos estaduais, o presidente da Assem-
bleia, deputado lissauer Vieira, já vem de-
fendendo o início imediato da discussão 
do tema. No seu entendimento, embora o 
assunto possa causar certo desgaste para 
a classe política, a reforma é necessária, 
mesmo que para isso, “tenha que ser apli-
cado remédio amargo”.    

cRítica Do lEitoR
Em mensagem à coluna, um leitor criticou 
a nota com referência às críticas do gover-
nador Ronaldo Caiado à empresa Enel, por 
anunciar a cobrança de tarifa da cor ama-
rela na conta de luz, já a partir desse mês 
e de exigir dos interessados em construir 
redes de eletricidade, que a aquisição dos 
postes e demais materiais necessários se-
jam adquiridos sempre de um determina-
do fornecedor. E ainda exigir a assinatura 
de termo fazendo a doação da rede à con-

cessionária. As críticas de Caiado foram 
feitas durante entrevista à Rádio Brasil 
Central, no dia dois desse mês. 

VEREaDoR Do futuRo
O senador Luiz do Carmo (MDB) promoverá 
o projeto o “Vereador do Futuro”, que visa 
capacitar os parlamentares goianos, possi-
bilitando-lhes melhor prática dos seus man-
datos. A primeira fase do evento será nos 
dias 23 e 30 de agosto e seis de setembro, 
contará com as presenças de palestrantes 
renomados, além do próprio senador.  
 
tucanos aVocam paRa 
maRconi conquista DE 
EstuDantEs goianos
Setores do PSDB tentam avocar como 
mérito do ex-governador do partido, 
Marconi Perillo, a conquista dos estu-
dantes goianos no concurso da Nasa, que 
inventaram o chiclete com pimenta, para 
ser usado por pilotos durante viagens ae-
roespaciais. Embora Marconi nada tenha 
feito pelos jovens, diretamente, esses se-
tores tucanos avaliam que a contribuição 
se deu indiretamente, pela melhora dos 
níveis da Educação no Estado, durante os 
seus mandatos. Mas é uma relação muito 
vaga, não é mesmo?    

astRal soBE

Melhorou o astral no ambiente caiadis-
ta graças à notícia do engajamento do 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), na votação da PEC da refor-
ma previdenciária de estados e municí-
pios. É que a decisão da Câmara, de não 
incluir esses dois entes da Federação na 
PEC da reforma já aprovado em 1º tur-
no, havia deixado o governador Ronaldo 
Caiado preocupado com a possibilidade 
de a reforma em nível estadual venha 
depender de aprovação pela Assembleia 
legislativa, onde ele ainda não tem uma 
base firme e consolidada.
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íris ganhou o semestre

o político com mais tempo em atividade em 
Goiás fechou o primeiro semestre surfando 
na oposição e situação. Com a prefeitura no 
azul, está lançando frentes de serviço, bem 
ao seu estilo: causando transtornos, que 
passam depois e dão visibilidade durante a 
execução. o Setor Marista convive com as 
obras do BrT há três meses, com a prefeitu-
ra alegando a utilidade da obra para a cida-
de, em qualquer momento de reclamação. 
outras obras viárias vão sendo lançadas. É 
por onde circulam a economia e os votos, 
na visão do gestor. Na política, viu o aliado 
recente Ronaldo Caiado chegar ao Palácio 
das Esmeraldas, com espaço para ações 
conjuntas e o abrigo de aliados comuns nas 
duas máquinas administrativas.

o professor
Íris segue no jogo político, sentado no melhor 
lugar e com a impressão de que conhece de 
cor o baralho e as suas marcas. já pavimentou 
o caminho para sua reeleição. Diz que não 
quer, enfrenta resistência na família e não dei-
xa prosperar nenhum nome dentro do MDB. 
Ele sempre foi o candidato natural. E só não 
será se, realmente, não quiser. 

carta declaratória
A carta encaminhada ao Diretório Regio-
nal, pedindo perdão para os prefeitos que 
apoiaram Caiado na eleição, é mais um ca-
pítulo do político que sabe que precisa da 
união para qualquer projeto futuro. Princi-
palmente se o futuro for bem próximo. Até 
porque os Vilela, pai e filho, são opção, caso 
Íris não queira mais um mandato. 

não vai pra frente
Conforme previsto, a frente formada por 
sete siglas para trabalhar um nome em 
conjunto para disputar a prefeitura não 
prosperou. As siglas são aliadas do prefei-
to Íris Rezende, assim como a maior parte 
de seus pré-candidatos. A manobra vale 
mais para mostrar força de um grupo que 
está de olho na vice.

falando nisso...
Major Araújo, o vice eleito em 2018, que 
renunciou antes de assumir, não fez fal-

ta até agora. 

agosto decisivo
O final do recesso parlamentar será o mar-
co para o avanço nas articulações visando a 
prefeitura de Goiânia. os partidos que não 
renovaram os diretórios vão fazer agora.

tensão socialista
Elias Vaz fica sozinho como opção do 
PSB, depois da saída desajeitada do sena-
dor jorge Kajuru da sigla. Com ligação de 
duas décadas com Kajuru, é bem possível 
que Elias mantenha o apoio do ”Mestre”, 
mas não deve ter a presença dele no pro-
cesso de construção de chapa. Elias conti-
nua sendo o nome a ser trabalhado como 
oposição legítima a Íris. 

recluso
Marconi Perillo fez cera no primeiro se-
mestre. Com trabalho e residência em 
São Paulo, continua participando à dis-
tância. Vem dando as cartas no PSDB, 
mas tem limitações ainda fora da sigla. 
Dificilmente, os tucanos vão se apresen-
tar para o pleito em Goiânia.

promissor
Entre os integrantes do que foi um dia a 
base marconista em Goiás, o nome mais 
promissor continua sendo Francisco jú-
nior (PSD). Preparado, gente boa, tem o 

apoio do partido e espaço para construir 
a candidatura. ligado à Renovação Caris-
mática, é deputado federal em primeiro 
mandato, depois de ser deputado esta-
dual e vereador por Goiânia.

maia tem baralho 
federal
o presidente da Câmara dos Deputados 
ditou o ritmo na votação da reforma da 
Previdência, a prioridade do governo Bol-
sonaro. Atuou para garantir a aprovação do 
text0-base com folga e deixou o segundo 
turno para o segundo mestre. Muito pro-
vavelmente para negociar. Negociar o que? 
Provavelmente, mais verbas e cargos. 

aventura cara
A possível indicação de Eduardo Bolsonaro 
para a embaixada brasileira nos Estados uni-
dos pode ser examinada pelo Senado, sob 
pressão da opinião pública e às vésperas da 
votação da reforma da Previdência na Casa. A 
conta pode ser alta. Pode ser que tenham que 
fritar muito mais que hambúrguer.

marcelohel@gmail.com

“O Brasil precisa esquecer 
um pouco Nova York, 

Manhattan, e pensar um 
pouco em suas favelas, no 

seu povo sofrido”. 
(Itamar Franco)

brasília

LDO será votada em agosto na 
Comissão Mista de Orçamento

o relatório do projeto 
de Lei de Diretri-
zes Orçamentárias 

(LDO) para 2020 deve ser 
votado no início de agos-
to na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do Con-
gresso Nacional. O parecer 
do deputado Cacá Leão 
(PP-BA) seria examinado 
na última quarta-feira (10), 
mas a reunião foi cancela-
da em razão da votação da 
reforma da Previdência no 
plenário da Câmara.

“Fizemos uma reunião 
com os presidentes do 
Senado, Davi Alcolum-

bre (DEM-AP), da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
da CMO, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), para que 
a LDO não interferisse na 
reforma da Previdência”, 
disse Leão. “Adotamos a 
cautela de deixar a LDO 
para o segundo semestre. 
Na primeira semana de 
agosto, acredito que va-
mos votá-la na comissão e 
no plenário do Congresso 
Nacional”, acrescentou.

Constitucionalmente, 
deputados e senadores de-
vem aprovar a LDO pelo 
Congresso antes do recesso 

legislativo, em sessão con-
junta da Câmara e do Se-
nado. No entanto, o recesso, 
que começaria dia 18 de 
julho,  foi antecipado após 
a conclusão da votação do 
primeiro turno da reforma 

da Previdência sem a análi-
se do parecer na CMO.

Com 2.996 emendas 
apresentadas, a maioria 
delas (1.918) de redação, 
o prazo para sugestões de 
alteração no texto foi en-

cerrado no início de julho. 

Reajuste salarial
O relatório da pro-

posta da LDO de 2020 
(PLN5/2019) deve incluir 
a permissão para que o 

Executivo autorize reajus-
te salarial para o funcio-
nalismo público em 2020. 
A medida contraria o go-
verno que, na proposta 
original, enviada ao Con-
gresso em abril, prevê a 
possibilidade de aumen-
to apenas aos militares.

Ao apresentar o rela-
tório preliminar, no fi-
nal de junho, Cacá Leão 
defendeu, entre outros 
pontos, a prorrogação do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). 
Previsto para ser extinto 
em 2020, o fundo divide 
recursos da União entre 
estados e municípios.

Relatório deve prever reajuste para 
funcionários públicos em 2020
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Sesc Goiás oferece diversas 
atividades durante as férias

diversas atividades 
serão realizadas na 
capital e nas uni-

dades do interior. Exposi-
ções, oficinas, teatro, cur-
sos, gincanas recreação 
aquática e muito mais

O período das férias 
escolares é um momento 
bastante aguardado pela 
criançada, que espera 
ansiosa para aproveitar 
ao máximo todos os dias 
com muita brincadeira e 
diversão. Pensando neles, 
nos papais e mamães, o 
Sesc Goiás preparou uma 
super programação para 
este mês. Confira:

Colônia Azul – 
Projeto para 
crianças autistas

A Colônia Azul é um 
projeto experimental 
desenvolvido pelo Sesc 
Universitário e exclusi-
va para crianças autistas. 
Cada criança poderá levar 
até dois acompanhantes. 
Todas as atividades se-
rão adaptadas para este 
público com o foco de 
oportunizar vivências re-
creativas fortalecendo o 
vínculo afetivo familiar 

e provocando a intera-
ção com outras crianças e 
adultos acompanhantes.

A Colônia será reali-
zada de 23 a 26 de ju-
lho, das 13h às 17h. As 
inscrições são gratuitas, 
porém as refeições de-
vem ser compradas na 
unidade. Os interessados 
deverão comparecer no 
Sesc Universitário para o 
preenchimento da ficha. 
Toda a realização contará 
com a supervisão e apoio 
da AFAAG (Associação de 
familiares e amigos do 
autismo de Goiás).

Cursos culturais
O Sesc Centro e Sesc 

Anápolis estão ofertan-
do durante as férias di-

versos cursos culturais 
rápidos. As aulas são 
uma oportunidade para 
você aproveitar este pe-
ríodo aprendendo algo 
novo ou aperfeiçoando 
um talento. Os segmen-
tos oferecidos são: músi-
ca, dança e teatro. 

A programação se es-
tende até o final do mês 
e é voltada para crianças 
e adolescentes de 7 a 15 
anos de idade. As inscri-
ções devem ser realiza-
das presencialmente nas 
unidades. Dependentes 
de conveniados e de tra-
balhadores do comércio 
com cartão Sesc atuali-
zado contam com des-
conto especial no valor 
de inscrição.

Teatro
O entretenimento 

está garantido com a 
programação de férias 
que o Teatro Sesc Centro 
preparou. Diversos es-
petáculos, intervenções 
artísticas pelas ruas de 
Goiânia e apresentações 
musicais e cinema infan-
til gratuitos na unidade. 

O Teatro Sesc Centro 
fica localizado na Rua 
15, esquina com Rua 
19, Setor Central – Goi-
ânia. Trabalhadores do 
comércio e convenia-
dos têm desconto na 
compra dos ingressos. 
Para ter acesso a pro-
gramação completa 
deste mês acesse o site 
do Sesc Goiás. 

Bibliotecas
Com um acervo li-

terário variado, as bi-
bliotecas das unidades 
Sesc Faiçalville, Cam-
pinas, Universitário, 
Centro, Anápolis, Jataí e 
Itumbiara estarão aber-
tas para visitação do 
público durante todo o 
período de férias esco-
lares. O ambiente é cli-
matizado para melhor 
atender a comunidade, 
contando ainda com 
computadores com in-
ternet e acesso wi-fi. 
Todas elas com espaço 
voltado especialmente 
para o entretenimento 
das crianças, com livros 
específicos para essa 
faixa etária. 

Clubes
As unidades Sesc Aná-

polis, Sesc Faiçalville e 
Caldas Novas prepararam 
programações recrea-
tivas para aqueles que 
adoram passar o dia cur-
tindo uma piscina. Com 
muita diversão, música, 
interação com o público, 
jogos e muito mais. 

Além de toda a in-
fraestrutura que só os 
clubes do Sesc têm para 
oferecer. Com espaços 
aquáticos para adultos 
e crianças, diversos to-
boáguas e lanchonetes 
com deliciosos lanches. 
Trabalhadores do co-
mércio com cartão Sesc 
atualizado têm desconto 
especial no ingresso. 

Confira as opções 
de lazer e cultura 
oferecidas nas 
unidades do 
Sesc em Goiás
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Prefeitura de Goiânia lança obras de 
continuação da Avenida Leste-Oeste
A Prefeitura de Goiânia deu 
início na segunda-feira, 15, 
às obras de continuação 
da Avenida Leste/Oeste, no 
trecho compreendido entre 
a Rua 74, no Centro, até a 
Avenida das Cerâmicas, na 
GO 403, divisa de Senador 
Canedo. A ordem de servi-
ços para início dos traba-
lhos foi assinada na última 
quinta-feira, pelo secretário 
municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos (Seinfra), 
engenheiro Dolzonan da 

Cunha Mattos. As obras co-
meçarão pela execução do 
bueiro no Córrego Palmito, 
entre a BR 153 e a Avenida 
Manchester, na Vila Moraes.

Vencedora da concorrên-
cia pública, a construtora So-
brado Construção Ltda. será 
a responsável pela execução 
desse novo trecho de 8,1 km 
de extensão e também da 
construção da ponte sobre o 
Córrego Botafogo, próximo à 
pecuária, e do viaduto da BR 
153. As obras serão realiza-

das simultaneamente. 
O trajeto da Leste-Oeste 

seguirá o leito da antiga es-
trada de ferro, saindo do seu 
tramo oeste na interseção 
com a Rua 74, no Centro 
da Capital, passando entre 
a Estação Ferroviária e en-
tre a obra de revitalização 
da Praça do Trabalhador e 
a Rua 67-A, até encontrar a 
Avenida das Cerâmicas, na 
divisa com o município da 
Senador Canedo.

Com orçamento de R$ 

68 milhões, incluindo as 
duas obras de arte e a re-
vitalização da Praça do Tra-
balhador, a nova etapa da 
Leste-Oeste vai desafogar o 
trânsito em uma das regiões 
mais movimentadas de Goi-
ânia.  O custo será dividido 
entre a Prefeitura de Goiâ-
nia e o Estado de Goiás, que 
deve arcar com R$ 35 mi-
lhões desse valor por força 
de convênio firmado com o 
Município. A via deve ser en-
tregue até o final de 2020.
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  Darren Criss, famoso por seus papéis em “Glee” e “American 
Crime Story“ agora vai além em suas capacidades e deve atuar, 
dirigir, produzir e compor as músicas originais da série “Royalties”. 

  Will Smith e jada Pinkett Smith, casados há mais de 20 anos, 
decidiram lançar mais um empreendimento no mundo do 
entretenimento. A “Westbrook Inc” será uma companhia que 
reunirá todas as produções da família em um só lugar.

  De acordo com o The hollywood Reporter, Arnold 
Schwarzenegger e Serena Williams farão séries em parceria com o 
Snapchat!

  A Nintendo anunciou uma nova versão do seu último 
videogame, o multifacetado “Nintendo Switch“. A nova edição do 
console portátil “Nintendo Switch lite” é mais leve, mais barata e 
chega em três novas cores.

FoNDUEs
os fondues do outback Steakhouse são 

excelentes opções para tornar os dias mais 
aconchegantes e quentinhos. Pela primeira 
vez no cardápio, as novidades vêm com um 
boomerang repleto de acompanhamentos 

deliciosos. São duas versões: o Cheese 
Fondue e o Chocolate Fondue, ambas 
repletas de Bold Flavour. No lugar da 

tradicional panela de fondue, quem chega 
à mesa é o icônico pão australiano do 

restaurante, em formato de bowl, recheado 
de um creme de queijo cheddar derretido 

ou com calda de chocolate quentinha.

HoT PaRK
um dos parques aquáticos mais visitados 

do mundo, o hot Park está com uma 
nova modalidade de pagamento para 

quem comprar o ingresso pelo site 
https://www.rioquente.com.br/hot-

park. Além de poder adquirir tíquetes 
para os lazeres opcionais Mega Tirolesa, 

Mergulho, Rafting, qualquer entrada, seja 
adulto, meia idade ou criança, poderá ser 
parcelada em até 10x sem juros, sendo a 

parcela mínima de R$ 25,00.

colETiVo JoVEM
Com o objetivo de conectar jovens a 

oportunidades de emprego, o Coletivo 
jovem anuncia a abertura de mais um 

ciclo de capacitação e desenvolvimento 
profissional, com foco em temas como 

Comunicação, Marketing, Vendas e 
Produção de Eventos, para aqueles que 

tenham entre 16 e 25 anos, que estão 
cursando ou já concluíram o Ensino 

Médio. As inscrições devem ser realizadas 
de 15 de julho a 2 de agosto ou enquanto 

houver vagas. Para matricular-se no 
curso, os interessados devem se dirigir 

a unidade do Coletivo jovem que fica 
situada em Goiânia-Go.

cUPoNs DE DEscoNTo
um dos destinos de compras mais 

visitados da região Centro-oeste do 
país, o outlet Premium Brasília completa 

sete anos de operação no próximo dia 
19 de julho. Para comemorar mais um 

ano, o empreendimento traz facilidades 
especiais para que os visitantes também 
tenham motivos para celebrar. Entre os 
dias 19 e 21 (sexta a domingo), o outlet 

distribui oito mil cupons de desconto com 
ofertas exclusivas em diversas lojas do 

mix. os vouchers estarão disponíveis nas 
cancelas de entrada do estacionamento e 

também no balcão de informações.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Workshop - Rosângela Motta e Thâmara Ribeiro prestigiaram o consultor expert Match do Boticário, 
Ricardo dos Anjos, que ministrou um workshop sobre cuidados com cabelos para formadores de opinião. 

Festa Julina - o Arca Parque será palco da 4ª edição do Arraiá 
Bão Bisurdo, que acontece dia 20 de julho, das 18 às 00h. A festa 
julina é destinada tanto para os condôminos do complexo de 
chácaras Terra Santa como para o público em geral

2 3

4

Novo menu - o chef Álvaro Gasparetto, do le Cochon 
Bistrot, lança novo menu do almoço executivo que já 
está disponível no cardápio. oferecido de terça a sábado. 
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Férias - o jogador Thiago mendes e sua esposa a digital 
influencer Kelly Mendes estiveram de férias em jerusalém.
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16/07 – Itauçu - Às 19h, na sede do Sindicato Rural de Itauçu (Praça Ilete Bueno, nº21, Centro)
17/07 – nerópolIs - Às 9h, no auditório da Biblioteca Municipal (Rua Josefina Ludovico de Almeida, s/n)
18/07 – goIanIra - Às 14h30, no auditório da Prefeitura (Avenida Goiás, nº516, Centro)
19/07 – santo antônIo de goIás - Às 16h, no Auditório da Câmara Municipal
22/07 – Inhumas - Às 18h30, no Sind. Rural de Inhumas (Rua Leopoldo de Bulhões, nº996, V. S. Maria)

ConfIra o loCal das reunIões:

eConomIa

Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços comemora 
resultados de programas de atração de investimentos

a exemplo disso a 
reunião do Conse-
lho de Desenvol-

vimento do Estado (CDE) 
que analisa e aprova as 
cartas-consultas que 
preveem o financiamen-
to pelo Fundo Consti-
tucional de Financia-
mento do Centro-Oeste 
(FCO) teve resultado 
muito positivo. A soma 
dos valores aprovados 
nos programas empre-
sarial e rural chega a R$ 
108.406.570,74. Com a 
liberação desse valor, 
a expectativa é de que 
gere quase 800 empre-
gos diretos.

Além da aprovação das 
cartas-consultas, aconte-

ceu, também, a reunião 
do Conselho Deliberativo 
do Programa de Desen-
volvimento Industrial de 
Goiás – PRODUZIR com 
resultado de grande ex-
pressão. O Produzir atua 
sob a forma de financia-
mento de parcela men-
sal de ICMS devido pelas 
empresas beneficiárias, 
tornando o custo da pro-
dução mais barato e seus 
produtos mais competi-
tivos no mercado. Sendo 
assim, na reunião da últi-
ma sexta-feira, 12, foram 
aprovados projetos de 
empresas que preveem 
investimentos de mais de 
7 milhões de reais e qua-
se 800 empregos diretos 

e indiretos.

FCO - Programa 
Empresarial

Ao contrário do que 
vinha acontecendo nos 
últimos anos, o Conselho 
de Desenvolvimento do 
Estado (CDE/FCO) está 
tendo atenção especial 
na análise de aprovação 
de cartas-consultas. Os 
integrantes do conselho 
estão fazendo um “balan-
ço” de causa e efeito das 
cartas-consultas a serem 
aprovadas, com intuito de 
mensurar a quantidade 
de empregos gerados por 
cada operação.

Sendo assim, somente 

em 2019 já foram aprova-
dos 44% do recurso dis-
ponibilizado ao Programa 
Empresarial. Ao contrário 
de 2018, que aprovou, 
durante todo ano, apenas 
18% do recurso disponí-
vel para esse tipo de pro-
grama.

Os programas empre-
sariais, por comportarem 
investimentos indus-
triais de grande monta, 
naturalmente possuem 
expectativa de maior 
geração de empregos. 
Como exemplo, durante 
a última reunião do CDE/
FCO uma empresa cuja 
atividade é de fabricação 
de produtos de panifica-
ção conseguiu aprovação 

de mais de 7 milhões de 
reais para financiamento 
pelo FCO, e possui uma 
expectativa de geração 
de 210 empregos diretos.  

Instalação de 
empresas que 
assinaram 
Protocolo 

O Laboratório Catari-
nense LTDA deu um passo 
a mais rumo a instalação, 
de fato, da indústria em 
Goiás. Durante a última 
reunião do Conselho de 
Desenvolvimento do Es-
tado (CDE/FCO) foram 
aprovadas as cartas-con-
sultas apresentadas pela 
empresa, que tem como 

atividade a fabricação de 
medicamentos alopáticos 
para uso humano. Com a 
aprovação da carta-con-
sulta, o investimento da 
empresa supera os 7 mi-
lhões de reais e tem ex-
pectativa de gerar cerca 
de 85 empregos diretos.

A desburocratização 
e o apoio aos empresá-
rios que estão vindo se 
instalar em Goiás são al-
guns dos compromissos 
firmados pelo Governo 
de Goiás, por meio da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços. 
Esse trabalho de dedi-
cação integral ao em-
presário já é realidade 
dentro da secretaria.

Durante a última semana, o resultado 
das reuniões de dois conselhos ligados 
a Secretaria de Indústria, Comércio 
de Serviços (SIC) trouxeram boas 
notícias ao setor produtivo do Estado 
de GOIÁS. A política de atração de 
investimentos tem sido positiva e 
os compromissos selados com os 
empresários vem sendo respeitado 
dentro de tempo hábil
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Reuniões discutem crise hídrica da Região Metropolitana
A Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) realiza 
a partir dessa segunda-feira, 
dia 15, reuniões de mobi-
lização para incentivar o 
cadastramento de usuários 
não outorgados de recur-
sos hídricos das Bacias do 
Ribeirão Piancó e do Alto 
Meia Ponte. A primeira 
reunião será em Anápolis, 
logo mais às 19h30, no sa-
lão da Igreja Guadalupe. 

Nesta terça-feira, dia 16, 
a reunião será em Itauçu. Na 
sequência, recebem as reu-

niões as cidades de Nerópo-
lis (17/7), Goianira (18/07), 
Santo Antônio de Goiás 
(19/07) e Inhumas (22/07).

A pauta das reuniões será 
o enfrentamento à crise hí-
drica instalada na Região 
Metropolitana de Goiânia 
- RMG, definidos pelo Comi-
tê de Bacia Hidrográfica do 
Rio Meia Ponte através da 
deliberação n° 08/2019.

Os usuários de água dos 
rios Meia Ponte e Piancó 
que não possuem outorga 
poderão se cadastrar de 
forma simples por meio do 

sistema online, inserindo 
informações como identifi-
cação do usuário, localiza-
ção do empreendimento e 
finalidade de uso.

Com as informações de 
todos os usuários, a Semad 
poderá planejar a alocação 
de água na bacia, promo-
vendo uma gestão mais 
eficiente desse recurso 
em situações de escassez. 
O cadastro pode ser feito 
pelo próprio usuário no 
endereço: https://portal.
meioambiente.go.gov.br/
cadurh/login.jsp
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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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Após polêmicas e atraso, 
Neymar se reapresenta ao PSG

Neymar se reapresen-
tará ao Paris Saint-
-Germain nesta 

segunda-feira, uma semana 
após o restante do elenco 
retornar das férias, em rota 
de colisão com o clube fran-
cês. O atacante não quer 
continuar no PSG, força uma 
transferência, de preferên-
cia para o Barcelona, mas os 
franceses prometem jogo 
duro para liberá-lo.

O clima será pesado. O 
diretor esportivo Leonardo 
criticou abertamente o jo-
gador pelo atraso, que, se-
gundo o clube, não estava 
programado e prometeu 
puni-lo. O pai do atacante, 
Neymar da Silva Santos, 
garante que o retorno ape-
nas hoje estava acertado 
há muito tempo por causa 

de compromissos no Insti-
tuto Neymar Jr.

Na conversa que terá 
com o diretor, Neymar vai 
manifestar mais uma vez o 
desejo de sair. O problema, 
neste caso, é que o PSG 
ainda não recebeu uma 
proposta oficial pelo joga-
dor. Principal interessado, o 
Barcelona contratou na se-
mana passada o francês An-
toine Griezmann, em uma 
negociação de 120 milhões 
de euros (cerca de R$ 505 
milhões), com o pagamento 
da multa. O Atlético de Ma-
drid ainda questiona o valor.

Com isso, o time catalão 
teria de realizar uma enge-
nharia financeira para o re-
torno de Neymar, sem ferir o 
fair play financeiro da Uefa. 
Neste cenário, o Real Ma-

drid poderia entrar na dis-
puta. “Está claro para todo 
mundo (que Neymar quer 
sair). Mas no futebol, você 
diz uma coisa hoje e outra 
amanhã. É incrível, mas é 
assim”, explicou Leonardo, 
em entrevista recente ao 
jornal francês Le Parisien. 
“Neymar pode deixar o 
PSG, se houver uma oferta 

que sirva a todos.”
A indefinição sobre o fu-

turo é mais um capítulo nas 
recentes polêmicas envol-
vendo Neymar desde o fim 
da temporada europeia. O 
atacante se apresentou em 
25 de maio à seleção para 
a Copa América, mas, no dia 
31, foi acusado de estupro 
pela modelo Najila Trinda-

de. O caso ainda está em 
andamento: na última sex-
ta-feira a Justiça atendeu à 
solicitação da Polícia Civil 
e concedeu mais 30 dias 
para as investigações so-
bre a acusação.

Após o boletim de 
ocorrência registrado por 
Najila, Neymar divulgou 
conversas com a modelo e 

fotos e passou a ser inves-
tigado também por crime 
digital. Ele prestou depoi-
mento no Rio e em uma 
delegacia em São Paulo. O 
caso também está em pro-
cesso de investigação.

Mesmo com as polêmi-
cas extracampo, Neymar 
permaneceu na seleção e 
só foi cortado do grupo por 
lesão, ao torcer o tornozelo 
direito no amistoso contra 
o Catar, em 5 de junho. Sem 
ele, o Brasil conquistou o tí-
tulo da Copa América.

O atacante realizou tra-
tamento no Brasil e, no úl-
timo sábado, afirmou que 
“está quase 100% recupe-
rado”, após participar de 
um evento de seu instituto 
na Praia Grande, litoral de 
São Paulo, quando bateu 
bola e até marcou um gol. 
“Só falta voltar a treinar”, 
garantiu. Resta saber se 
será com o grupo do PSG 
ou em uma nova casa..

o atacante já vem sinalizando 
que não quer continuar no PSG
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