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Maia põe “ducha fria” nas 
pretensões de governadores, 
na reforma da Previdência
 O presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia despejou 
uma “ducha fria” na pretensão dos governadores, em ver apro-
vada a inclusão de estados e municípios, durante a aprovação 
da PEC da reforma da Previdência no Senado. Segundo ele, há 
dois pontos que ele considera muito difíceis de serem apro-
vados, que são as polícias militares e os professores. Durante 
entrevista à Globo News ontem à noite, Rodrigo Maia foi en-
fático ao prever que só há possibilidade de aprovação desses 
dois pontos, se houver grande mobilização dos governadores, 
principalmente os dos estados da região Nordeste. “Vai pre-
cisar ter mobilização grande dos governadores do Nordeste. 
Senão, é obstáculo muito difícil. Se for tratar de professor e 
PM, não é fácil. A bancada da segurança pública tem voto pata 
suprimir o que quiser. E hoje acho muito difícil que um tema 
que trate de professor tenha sucesso no plenário da Câma-
ra”, conclui Maia. E como em quatro estados do Nordeste os 
governadores são do PT (Bahia, Ceará, Rio Grande do Note e 
Piauí) e o partido é radicalmente contra a aprovação da re-
forma, eles não estão conseguindo convencer suas bancadas 
a votar a favor da proposta. Esse quadro pintado por Rodrigo 
Maia é de tirar o sono do governador Ronaldo Caiado, ao pen-
sar nas pressões que ele terá que enfrentar de corporações 
de servidores públicos, ante-eventual discussão votação da 
reforma previdenciária estadual, na Assembleia Legislativa.

adiada REunião
Ficou para a próxima terça-feira, 23, a reunião que o pre-
feito de Catalão Adib Elias havia marcado para essa ter-
ça-feira em Goiânia, para discutir o futuro partidário do 
grupo dissidentes do MDB, que apoiou a candidatura de 
Ronaldo Caiado (DEM), em 2018. Por conta desse apoio, 
eles foram punidos com a expulsão do partido.

QuEm são
Além de Adib Elias, o grupo de dissidentes é forma-
do pelos prefeitos de Rio Verde, Paulo Vale; Turvãnia, 
Fausto Mariano e Renato de Castro, de Goianésia, o 
de Formosa, Ernesto Roller, que se antecipou e pediu 
desfiliação e renunciou os dois últimos anos de man-
dato, para assumir a secretaria no governo de Caiado, 
além do senador luiz do Carmo. Do grupo dos prefei-
tos, apenas o de Goianésia não foi expulso. 

aposta contRa
líderes de partidos político em Anápolis já dão como 
praticamente certo que o deputado Antônio Roberto 
Gomide (PT), líder nas pesquisas na corrida pela pre-
feitura, não concorrerá. A aposta é que sua pretensão 
será barrada na Justiça. A afirmação é com base em um 
processo judicial que o petista estaria respondendo, por 
questões de natureza administrativa. No entanto, o 
processo ainda não foi julgado.  Para haver impedimen-
to com base na lei da ficha limpa, a condenação tem que 
ser confirma em decisão colegiada, antes do registro 
das candidaturas.

sEm Expulsão
Em relação à suspensão dos deputados do PDT que 
votaram pela aprovação da PEC da reforma da Previ-
dência, contrária à orientação do partido que é con-
tra, o mais prudente, segundo um pedetista, é não 
apostar que eles serão expulsos. E um dos motivos 
para essa conclusão é o fato de que a expulsão de 
um grupo tão numeroso assim de parlamentares pro-
vocaria alterações profundas nos cofres do partido, 
jogando para baixo sua cota, no Fundo Partidário. 
Sem contar que as bancadas de outros partidos é que 
iriam se beneficiar com a adesão desses deputados. 
Segundo esse pedetista, uma advertência já estará 
de bom tamanho como punição aos parlamentares. 
Aguardemos o resultado.

sEmpRE foi assim
Sobre a crítica de um leitor na edição anterior às críti-
cas do governador Ronaldo Caiado à Enel, por cobrar 
tarifa na faixa amarela, a partir de julho, e pela exi-
gência de que interessados em construir rede elétrica 
adquiram os postes e demais equipamentos, de uma 
única empresa e ainda fazer a sua doação à concessio-
nária, o leitor esclarece que quem estabelece a ban-
deira amarela é a Agência Nacional de Energia Elé-
trica, Aneel.  “E como empresa privada, a Enel pode 
escolher seu fornecedor de produtos ou serviços. E 
a rede, assim como os transformadores, é adquirida 
pelo  interessado, e em seguida faz a sua doação à 
companhia, para que ela possa fazer a manutenção”, 
concluiu. A declaração de Caiado foi em entrevista à 
Rádio Brasil Central, no dia dois desse mês.

pREssão
Preocupado com possíveis dificuldades em aprovar a re-
forma da Previdência estadual na Assembleia legislati-
va, o governador Ronaldo Caiado tem marcado presen-
ça quase todos os dias em Brasília, articulando apoios 
no Congresso pela inclusão de estados e municípios na 
reforma federal. Se esse projeto chegar para ser votado 
na Assembleia, certamente haverá pressão forte dos 
segmentos da segurança pública e dos professores.   

REclamação dE atEndimEnto
Certamente o governador Ronaldo Caiado ainda não 
tem conhecimento, mas o fato é que já estão surgindo 
reclamações do atendimento dispensado pelo Detran. 
São as enormes filas no atendimento aos usuários dos 
serviços ali demandados. um homem reclamou à colu-
na que para tirar um documento no órgão há poucos 
dias, pegou dois dias de fila.

diáRias nas altuRas
outra reclamação sobre o atendimento no Detran, em-
bora não surgiu nesse governo, é em relação ao alto 
custo cobrado dos proprietários de veículos que são 
apreendidos e levados para um pátio do órgão. um ci-
dadão se esbraveja há poucos dias após ter que arcar 
com uma alta soma, referentes a seis dias que o seu car-
rinho já velho permaneceu no pátio do órgão.

obRas avançam
o ritmo intenso das obras na construção da nova sede da 
Assembleia legislativa, próxima ao Paço Municipal, vem 
modificando a paisagem do local. Quem passa pelas vias 
próximas já nota a evolução no esqueleto do prédio, cuja 
previsão de conclusão é de ocorrer ainda na gestão do atu-
al presidente da Casa, deputado lissauer Vieira (PSB). 
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Notícia No ar

Agosto chega com uma nova equipe de 
jornalismo ocupando espaço, a partir do 
rádio e na internet. A nova emissora de 
rádio é comandada pelo jornalista Mar-
cos Villas-Boas e já está no ar, em cará-
ter experimental, no 90,7 FM. A emissora 
vai retransmitir programação de rede da 
Band News, um dos canais mais respei-
tados de informação no país. E, claro, 
ocupar espaços com o jornalismo local. 
A equipe vem sendo anunciada nas re-
des sociais, de forma gradativa, reunindo 
gente boa e de experiência. Rosane Ko-
toski, Rosângela Aguiar, Clênia Marques e 
Flávia Vinhal estão na equipe, que deve 
ter como âncoras o próprio Villas-Boas e 
Altair Tavares. Pra quando agosto chegar. 

troca troca
No esporte, jorge Kajuru já está movimen-
tando o mercado, com o início do trabalho 
das Feras do Kajuru. Oficialmente, o sena-
dor empresta o nome e faz participações 
voluntárias no projeto, que tem Evandro 
Gomes e Charlie Pereira na coordenação. 
Nos últimos dias, o ouvinte está ficando 
tonto com a troca de lado de alguns dos 
bons profissionais da área. As Feras reto-
mam a dupla de narradores esportivos, 
formada por Édson Rodrigues e Cunha Fi-
lho, lembrando os bons tempos da Rádio K. 
Edson deixou a 820 AM, assim como acon-
teceu com Edson júnior, Adolfo Campos, 
Nilton César e Marcelo Borges. No caminho 
de volta, Gerliezer Paula e Ronair Mendes 
puxam a fila dos que deixam a 730 rumo à 
820, onde a equipe esportiva é comandada 
pelo comentarista Nivaldo Carvalho. 

BoBagem
Kajuru vem enfrentando comentários mal-
dosos nas redes sociais, com gente dizendo 
que um senador da República não deveria 
precarizar relações de trabalho. Explicação: 
Kajuru estaria garantindo três meses de 
salário, abrindo espaços para as famosas 
cotas, para que as “Feras” façam o seu sa-
lário. outra explicação: a cota é a moeda de 
contratação neste mercado. Acontece com 

praticamente todas as equipes. 

coNciliador
Na nova equipe, Kajuru está juntando até 
velhos desafetos. 

Vai eNteNder
Mesmo dizendo que não está atendendo 
o filho do presidente, o presidente do STF, 
Dias Toffoli não só acatou a suspensão dos 
inquéritos que contenham informações do 
Coaf sem autorização judicial, como esten-
deu para, pelo menos outros 50 casos. In-
cluindo corrupção e tráfico de drogas, uma 
vez que tira um instrumento precioso para 
constatar a lavagem de dinheiro. 

detalhe
Apesar de estar com o pedido em análise 
há algum tempo, Toffoli só tomou a decisão 
agora, em tempo de recesso, quando o ple-
nário não pode ser convocado para exami-
nar. Aí, marcou a sessão para que todos os 
ministros julguem a questão para o dia 21. 
De novembro. 

outro detalhe
A Corte já havia firmado posição validando 
o uso das informações do Coaf em investi-
gações. Isso foi antes de aparecer relatório 

com movimentação atípica envolvendo a 
esposa do ministro Gilmar Mendes. 

reVer amigos
Depois de casos como o do ex-prefeito Nen-
zão, duas constatações. A primeira é que 
aumentou muito a lista de amigos do gover-
nador Ronaldo Caiado. A segunda é que, em 
algum tempo, será necessário o recall. 

sem partido
Presidente da Câmara Municipal de Goiâ-
nia, Romário Policarpo estuda nova filiação 
partidária para buscar a reeleição. Alguns 
mais animados chegam a falar da possi-
bilidade de encarar a disputa pelo Paço. o 
destino pode ser o Patriotas. 

patrulha 17
Incrível o exército virtual que não tolera qual-
quer crítica contra atos de jair Messias. Esse 
exército repete erro recente dos petistas, que 
defendiam tanto seus governos que se esque-
ciam de fazer a autocrítica. Virou o que virou. 

marcelohel@gmail.com

“Posso não concordar com o 
que dizes, mas defenderei até 

a morte o direito de dizê-lo”. 
(Voltaire)

ecoNomia  

Governo estuda liberar saque de até 35% do FGTS

o Ministério da Eco-
nomia deve permi-
tir que os trabalha-

dores saquem até 35% dos 
recursos de suas contas 
ativas (dos contratos de 
trabalho atuais) do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). A expec-
tativa do governo é que a 
medida injete até R$ 42 
bilhões na economia.

O plano é uma tentativa 
de reanimar a economia, 
via consumo, ainda este 
ano. A projeção oficial do 
governo é de crescimen-
to do PIB de 0,81%. Junto 
com a liberação dos recur-
sos do FGTS, haverá tam-
bém mais uma rodada de 
saques do PIS/Pasep.

Segundo fontes a par 
do assunto, que parti-
ciparam de reunião no 
Ministério da Economia, 
uma das ideias é autori-
zar os saques na seguin-

te proporção: quem tem 
até R$ 5 mil no fundo, 
poderia pegar 35% do 
saldo; trabalhadores 
com até R$ 10 mil no 
FGTS teriam autorização 
para sacar 30%. Ainda 
se discutia qual parcela 
terá direito quem tem 
entre R$ 10 mil e R$ 50 
mil no FGTS, mas o por-
centual não foi definido. 
Acima de R$ 50 mil, o 
trabalhador só poderia 
sacar 10% do saldo total.

Há quem defenda o 
anúncio da medida para 
comemorar os 200 dias 
do governo Jair Bolsona-
ro, nesta quinta-feira. Por 
isso, a equipe econômica 
pediu agilidade à Caixa 
para viabilizar a propos-
ta. Outras fontes da área 
econômica, porém, afir-
mam que o modelo não 
está “maduro”, o que po-
deria atrasar o anúncio.

Como a votação da 
reforma da Previdência 
no segundo turno na Câ-
mara ficou para o início 
de agosto e a do Senado 
só deve se encerrar em 
setembro, as medidas 
devem sair antes da con-
clusão do término da Pre-
vidência. Integrantes da 
equipe econômica ava-
liam que é preciso anun-
ciar um “pacotão de me-
didas” para mostrar que 
o governo estava traba-
lhando, mas priorizando a 
proposta que modifica as 
regras previdenciárias.

O calendário de libera-
ção seria feito pela data 
do aniversário, assim 
como foi feito nas contas 
inativas (de contratos já 
encerrados). Os trabalha-
dores que já fizeram ani-
versário este ano já te-
riam direito ao benefício 
assim que for autorizado.. 

Plano da equipe econômica prevê que porcentual de retirada 
varie de acordo com o saldo do trabalhador no fundo
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consumo consciente 

Veja como economizar energia no inverno

com as quedas das 
temperaturas re-
gistradas no Estado 

nos últimos dias, a ten-
dência natural é que au-
mente o uso de equipa-
mentos como o chuveiro 
elétrico, que garantem 
conforto durante os dias 
mais frios. No entanto, 
é preciso ficar de olho 
no consumo de energia 
e consequente aumento 
no valor da conta de luz, 
uma vez que esses equi-
pamentos possuem alta 
potência e podem repre-
sentar mais de um terço 
do consumo de energia.

Para evitar o consu-
mo exagerado de ener-
gia, especialmente com 
o chuveiro elétrico, o res-
ponsável por Operação e 
Manutenção da Enel Dis-
tribuição Goiás, Eduardo 
Gomes, destaca que os ba-
nhos devem durar o míni-
mo possível. “Os aparelhos 
mais comuns têm potên-
cia de, aproximadamente, 
5.500W. Desta forma, o 
banho de 15 minutos por 
dia, por pessoa, para uma 
família de quatro pessoas, 
equivale ao consumo de 
energia de mais de 400 
lâmpadas LED de 13W 
ligadas por 1 hora, o que 
corresponde a cerca de 
R$ 100 na conta”, explica. 
Ainda segundo ele, só o 
fato de utilizar o chuveiro 
elétrico na posição mor-
no ou verão resulta em 
uma economia de cerca 

de 30%, ou seja, R$ 30,00.
Para auxiliar ainda 

mais no uso eficiente 

da energia elétrica, a 
Enel Distribuição Goiás 
ressalta algumas dicas 

importantes:
Iluminação: aproveite 

a luz natural e abra ja-

nelas e cortinas duran-
te o dia. Para paredes e 
tetos, dê preferência às 

cores claras, que refle-
tem melhor a luminosi-
dade. Troque lâmpadas 
incandescentes por flu-
orescentes ou LED, que 
consomem de 60% a 
80% menos energia;

Stand-by: desligue 
ou tire da tomada quan-
do não estiver usando 
um eletrodoméstico. 
Não deixe os aparelhos 
em stand-by;

Máquinas de lavar e se-
car: utilize a capacidade 
máxima das máquinas de 
lavar e secar. Nas máqui-
nas de lavar, fique alerta 
à quantidade de sabão, 
evitando repetir a opera-
ção de enxágue. Para as 
máquinas que têm a fun-
ção de água aquecida, a 
empresa recomenda não 
usar esse recurso. Quan-
to às secadoras, utilize-as 
apenas quando realmen-
te necessário;

Geladeiras: não abra 
a porta desnecessaria-
mente. Verifique se a 
borracha de vedação da 
porta está cumprindo 
sua função e nunca uti-
lize a parte traseira do 
equipamento para secar 
roupas ou sapatos;

TVs e Computadores: 
não deixe a TV ligada 
sem que haja alguém 
assistindo. Programe o 
timer (desligamento au-
tomático). No caso do 
computador, desligue o 
aparelho sempre que fi-
car mais de 2 horas sem 
utilização; e o monitor, a 
partir de 15 minutos;

Atenção ao comprar: 
escolha eletrodomésti-
cos de baixo consumo 
de energia. Procure por 
aparelhos com selo do 
Procel (no caso de nacio-
nais), preferencialmente 
com alta eficiência ener-
gética, ou Energy Star 
(no caso de importados).

o uso consciente 
do chuveiro 
elétrico pode 
resultar em uma 
economia de 
30% na conta
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RecupeRação asfáltica

Trecho crítico da GO-070 começa a receber reparos
A Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) iniciou nesta 
semana a recuperação de 
trecho considerado crítico 
da rodovia GO-070, entre 
Goiás e Itapirapuã. Os ser-
viços são realizados por 
empresa contratada pela 
autarquia, com a execução 
de trabalhos de tapa-bura-
co, roçagem e limpeza de 
elementos de drenagem.

A operação tapa-bu-
raco com a inserção de 
massa asfáltica começou 
nesta terça-feira, dia 16, e 
a programação de servi-
ços para esse trecho deve 
ocorrer até agosto. Nes-
ta primeira etapa, serão 
aproximadamente 58,5 
quilômetros atendidos. 
Há ainda previsão que os 
serviços sigam até o mu-
nicípio de Matrinchã.
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  Em entrevista ao programa “Zach Sang Show”, Katy Perry contou 
nesta, um pouco sobre a inspiração de sua nova música, “harleys in 
hawaii”.

  Diplo dá a entender em uma publicação feita em seu twitter, que fará nova 
parceria com Beyoncé, ao que tudo indica pode ser um remix de “Spirit”.

  Lana Del Rey quer interpretar a esposa de Elvis Presley em seu filme, 
“lana sente que é um papel que nasceu para interpretar”.

  o trailer de “hustlers” foi divulgado e como era de se esperar, oferece 
ao público uma prévia daquela que tem tudo pra ser uma história 
complexa e que nos prende do início ao fim nas salas de cinema. 

aRRaiaNa 2019
Começa dia 30 de julho e vai até 

dia 03 de agosto em Anápolis 
o Arraiana, com a presença 
de grandes artistas, Padre 
Alessandro, Chitãozinho e 

Xororó, Fernandinho, Fernando 
e Sorocaba e Matheus e Kauan. 

os ingressos são trocados 
por um quilo de alimento não 
perecível, todos os alimentos 

arrecadados serão destinados a 
famílias carentes.

FiNaNÇas
já estão abertas as inscrições para 

o segundo curso da Escola da 
Empreendedores da Região da 
44, iniciativa do Shopping Gallo 

em parceria com o Sebrae Goiás. 
De 29 de julho a 2 de agosto, 
das 18h30 às 22 horas, será 

oferecida a palestra ‘Como gerir 
as finanças do seu negócio?’, 
que será ministrada na sede 
do Sebrae Goiás em Goiânia 
– Avenida T-3, Setor Bueno).  

Cada empresa participante vai 
ganhar 2 horas de consultoria.

sicREDi 
sEGURos

O Sicredi acaba de firmar 
parceria com mais duas 

seguradoras para ampliar ainda 
mais o seu portfólio de seguros 

para automóveis. Além dos 
produtos já disponibilizados 

pelos grupos hDI Seguros, 
Mapfre Seguros e SulAmérica 

Seguros, os associados passam 
a contar com os serviços 

oferecidos pela Tokio Marine 
Seguros e liberty Seguros.

sTaND UP
A pré-venda do stand-up do 

youtuber Whindersson Nunes 
“WhINDERSSoN NuNES EM 

SEu MISTERIoSo ShoW” 
começou ontem (17/07) e 
segue até amanhã sexta-

feira (19/07). A compra dos 
ingressos está sendo realizadas 

exclusivamente no site do 
Cultura do Riso (culturadoriso.

com.br/pre-venda). o 
comediante se apresenta em 

Goiânia, no dia 14 de setembro, 
às 20h, no Goiânia Arena.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Araguaia - As arquitetas Izadora Ayres e Micaella Medeiros preparam projeto às margens do Rio Araguaia. 

Inauguração - o casal de empresários Renato Cesar 
de oliveira e Renata Naves Valadares Ribeiro inaugurou 
na última semana a Art Chope. 

2 3

4

Aniversário - A dermatologista Marcelly Achkar, comemora 
mais um ano de vida, esbanjando beleza e simpatia. 
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Convidados – Carlos Eduardo, Fernandes Ripina e 
handerson Pancieri eram convidadados da inuguração 
do novo espaço de chopp delivery.
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gastronomia

Food Garden Flamboyant 2019 traz 
música ao vivo, oficinas de culinária

até o dia 19 de ju-
lho, o Flamboyant 
Garden Festival 

apresenta o Food Garden, 
sempre das 17 às 22 ho-
ras. A atração apresenta a 
conceituada gastronomia 
dos restaurantes do Polo 
Gastronômico do Flam-
boyant Shopping, unidos 
a outros nomes presentes 
na Praça de Alimentação 
e convidados especiais. 
Com um clima leve, mu-
sical, divertido e uma 
decoração aconchegante 
o evento conta ainda de-
liciosas criações gourmet 
disponibilizadas pelos 
participantes do evento.  

O Food Garden tam-
bém traz nesta edição 
um conteúdo informativo 
disponibilizado pelos ex-
perientes Chefs do Insti-
tuto Gastronômico das 
Américas (IGA), que dia-
riamente irão se revezar 
em aulas-shows. Nos dias 

18 e 19/07 serão duas au-
las por dia com início às 
18 horas. Entre os chefes 
presentes no evento es-
tarão: Mariana Rodrigues, 
Isa Melo, Willian Carva-
lho, Bia Lippi, Luiza Car-
doso e também o som-
melier Brunno Rizzo.

Para incentivar a inte-
gração entre os partici-
pantes do evento, as me-
sas serão compartilhadas. 
Para animar os visitantes, 
tem ainda uma progra-
mação com shows ao vivo. 
Entre os artistas a canto-
ra Carina Duarte, que traz 
todo seu talento e carisma 
interpretando covers da 
música nacional e interna-
cional, o cantor Léo Yanes, 
que retorna ao Food Gar-
den trazendo seu repertó-
rio marcado pelo pop rock 
nacional e internacional 
e o do cantor Juninho Ma-
mede, que apresentará o 
melhor da MPB.

Evento de 15 a 19 de julho, sempre 
das 17h às 22h, traz ao público 
oficinas para crianças e adultos, 
presença de chefs, além de 
apresentações musicais diárias
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Edital (Art.52, §1º da Lei nº 11.101/2005) Recuperação Judicial de José Lazaro da Silva e 
Willian Correa Lacerda A Juíza de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Rio Verde, Goiás, 
Dra. Lídia de Assis e Souza Branco, para conhecimento de todos os credores e a quem 
possa interessar, nos termos do art.52, §1º, da Lei 11.101/2005, processo nº 
5292830.03.2019.8.09.0137, faz publicar edital do deferimento do processamento do 
pedido de Recuperação Judicial de José Lazaro da Silva (empresário rural), CPF/MF nº 
170.738.396-00 e na Junta Comercial de Goiás - JUCEG nº 5210483305-2 e Willian Correa 
Lacerda (empresário rural), CPF/MF nº 211.364.401-00 e na Junta Comercial de Goiás - 
JUCEG nº 5210483306-1, ambos com endereço na Rua Major Oscar Campos, 451, Setor 
Industrial, Rio Verde, Goiás, CEP: 75901-285. Resumo do Pedido: Alegaram os Requeren-
tes passarem por grave crise financeira em decorrência da crise que acometeu o país 
desde 2013/2014 e os longos períodos de estiagem, escassez de chuva que atingiu a 
agricultura. A safra de soja e milho não foi boa quantos nos anos interiores, enquanto a 
produção de milho teve uma queda de 15% (quinze por cento) da produção esperada a 
produção de milho caiu 30% (trinta por cento). Assim, as linhas de crédito perante as 
instituições financeiras foram drasticamente reduzidas, em alguns casos, canceladas, 
obrigando-os a emprestar dinheiro no mercado, com juros maiores e prazo de amortiza-
ção muito menor, o que, sem sobras de dúvidas, estrangulou completamente todo seu 
planejamento financeiro. Devido à baixa margem de rentabilidade, os altos custos e des-
pesas operacionais cresceram em proporções superiores à margem EBITIDA, iniciando-se, 
assim, uma situação de inadimplência. Em 2014/2015, o 3º ano de colheita abaixo da 
média, com vencimento dos empréstimos já renegociados a juros altos e condições me-
teorológicas ainda não favoráveis a produção de milho e soja continuavam com grande 
queda. Nos anos de 2015/2016, em razão do preço do arrendamento na região ter caído 
foram arrendadas novas terras para o aumento de produção, mas a estratégia não surtiu 
efeito. Em 2016/2017, com extrema dificuldade para obtenção de recursos para comprar 
insumos, diante da negativa de crédito dos fornecedores e instituições financeiras, os 
produtores conseguiram plantar apenas da base de troca, negociando os grãos da colhei-
ta, porém não obtiveram lucro, pois toda a produção serviu apenas para o pagamento das 
despesas operacionais. Nos anos de 2017/2018, os produtores devolveram 2.500 hecta-
res de terras arrendadas, a safra foi mais proveitosa, no entanto, com os insumos mais 
caros o lucro foi praticamente inexistente. Por fim, afirmaram que considerando a atual 
situação dos Requerentes frente a impossibilidade de manter a regularidade de seus 
compromissos, não resta alternativa senão ingressar com o pedido de Recuperação Judi-
cial, sendo a única forma viável economicamente de repactuar as suas dívidas com seus 
credores e fornecedores, cumprindo assim sua função social e gerando riquezas para a 
sociedade. Decisão que Deferiu o processamento da Recuperação Judicial: “Trata-se de 
pedido de recuperação judicial ajuizado por José Lázaro da Silva e Willian Correa Lacer-
da. Do exame dos autos bem como da documentação jungida com a peça do ingresso, 
observa-se que, numa primeira análise, o pedido inicial está formalmente correto e foram 
apresentadas as documentações exigidas na espécie. Assim, preenchidos os requisitos do 
art. 51 da Lei de Recuperação Judicial, defiro o processamento do pedido de recuperação 
judicial apresentado pelos empresários rurais José Lázaro da Silva e Willian Correa Lacer-
da, inscritos no CPF sob os nºs 170.738.396-00 e 211.364.401-00, respectivamente, e na 
Junta Comercial de Goiás - JUCEG sob os nºs 5210483305 e 5210483306-1, também res-
pectivamente, ambos com endereço na Rua Major Oscar Campos, 451, Setor Industrial, 
em Rio Verde, Goiás, CEP: 75901-285. Nomeio para a função de Administradora Judicial 
da presente recuperação judicial a pessoa jurídica Lara Martins Advogados, OAB/GO 
1.531, com endereços profissionais à Rua 1.134 esq. 1.137, nº 252, Setor Marista, Goiânia-
GO, CEP: 74.180-130, telefones (62) 3924-5815 e 3924-5076 (Unidade Goiânia) e à Rua 
Dona Maricota, Qd.13, Lt.07, Bairro Odília, Rio Verde-GO, CEP: 75.908-710, telefone (64) 
3051-3858 (Unidade Rio Verde), que deverá ser intimada para, querendo, assumir o mu-
nus, por meio de Termo de Compromisso. Nomeio como responsável pela condução do 
processo o advogado Filipe Denki Belém Pacheco, OAB/GO 34.021, que deve ser intimado 
para assumir o encargo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em nome da pessoa jurí-
dica, a partir de quando estará investido para a prática de todos aos atos da função, 

conforme previsto no art.22 da Lei nº 11.101/2005. Fixo, nos termos do art.24 da referida 
norma, o total da remuneração da Administradora Judicial no correspondente a 3% (três 
por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Todavia, de-
verão os empresários rurais em recuperação judicial pagar mensalmente à Administrado-
ra Judicial ora nomeada a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrido 30 (trinta) 
dias da assinatura do Termo de Compromisso. Em consequência do deferimento, ficam os 
devedores dispensados da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas 
atividades rurais, conforme o estabelecido no art.52, II, da Lei nº 11.101/2015, observan-
do-se o disposto no art.69, da mesma lei. Quedarão suspensas as ações ou execuções 
movidas contra os devedores, apenas quanto aos créditos abrangidos pelo plano, na for-
ma do art.6º, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, permanecendo os respectivos au-
tos nos juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º e 2º e 7º, 
do art.6º da lei 11.101/2005 e as relativas a créditos executados na forma dos §§ 3º 
e 4º, do art.49, da referida lei, cabendo aos devedores informar o fato aos juízos 
competentes. Os devedores deverão apresentar contas demonstrativas mensais en-
quanto perdurar a recuperação judicial, sob as penas da lei. Oficie-se à Junta Comer-
cial do estado onde os Requerentes possuem registro para que dê cumprimento ao 
disposto no parágrafo único do art.69, da LRE. Comuniquem-se, por carta, as Fazendas 
Públicas da União e as Unidades federadas interessadas e intime-se o Ministério Pú-
blico dos termos desta decisão. Os devedores deverão apresentar o Plano de recupe-
ração Judicial no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação 
em falência (art.53 c/c arts.71 e 73, II, todos da LRE). Para fins de elaboração do 
Quadro Geral de Credores, publique-se o Edital previsto no art.52, § 1º da LRE, no 
Diário Oficial, devendo conter: I - o resumo do pedido dos devedores e da decisão que 
defere o processamento da recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, 
em que se discrimine o valor atual e a classificação de cada crédito; III - a advertência 
acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art.7º, §1º, da Lei 
11.101/2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação 
judicial apresentado pelos devedores, nos termos do art.55 da LRE, salvo na hipótese 
do art.53, parágrafo único, desta lei. Advirto aos credores de que apresentado o plano 
de recuperação, será publicado edital com aviso para que possam, no prazo de 30 
(trinta) dias, manifestarem eventual objeção (art.53, parágrafo único). Defiro o pedido 
formulado no evento processual nº07. Atenda-se. Providencie a Escrivania a correção 
dos nomes dos requerentes no PJD. Intimem-se.” Verificando estar em ordem o pedido, 
e ainda em cumprimento dos requisitos do art.51, da Lei 11.101/2005, foi deferido o 
processamento da Recuperação Judicial. Advertência: Os credores e interessados fi-
cam Notificados para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) apresentar habilitação de cré-
dito, perante o administrador judicial, caso o seu crédito não conste da relação de 
credores abaixo; b) apresentar divergência, caso o crédito relacionado não esteja de 
acordo, seja em relação ao valor, seja em relação à classificação. Tanto a habilitação 
quanto à divergência deverão ser apresentadas ao administrador judicial, em seu es-
critório, no endereço acima (não no protocolo judicial), observando-se os requisitos 
do art.9º da lei 11.101/2005. Lídia de Assis e Souza Branco Juíza de Direito.
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uNo WaY  1 .0 BRANCo 2014 CoM-
PlETo 4 PoRTAS 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 + Prestação de 518,00. Consultor 
de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 C/ AR+Dh 
ÚNICo DoNo ACEITo TRoCAS E FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMElhA 2014 GARANTIA DE 
FÁBRICA ÚNICo DoNo 2.0 FlEX WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 AuToMÁTICo 
PNEuS NoVoS ACEITo TRoCA E FINANCIo 
WhATSAPP: (62)9-8438-7649
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AspirAntes

Confira a tabela da 2ª  fase do Brasileirão 2019

o Time do Goiás en-
frenta o Grêmio em 
Goiânia na abertu-

ra do primeiro turno. 
A Diretoria de Competi-

ções da CBF divulgou a ta-
bela detalhada da segunda 
fase do Campeonato Bra-
sileiro de Aspirantes com 
todas as datas, horários e 
locais da segunda fase.

A primeira rodada da 
nova etapa será inicia-
da na próxima quinta-
-feira (25), com todos os 
duelos marcados para as 
15h. Não somente nesta 
primeira rodada, mas em 
todas desta fase os jogos 
foram marcados para o 
mesmo horário. Todas as 
partidas terão transmis-
são da CBF TV.

Goiás enfrenta 
o Grêmio em 
Goiânia na 
abertura do 
primeiro turno
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Jogos do goiás na 2ª Fase:

1º turno:
1-    Goiás x Grêmio – 25/7 (quinta-fei-
ra) – 15:00 – hailé Pinheiro (Goiânia)
2-    Bahia x Goiás – 01/8 (quinta-

feira) – 15:00 – Roberto Santos (Sal-
vador)
3-    Goiás x Avaí – 08/8 (quinta-feira) 
– 15:00 – hailé Pinheiro (Goiânia)

 2º turno:
1-    Avaí x Goiás – 15/8 (quinta-feira) – 
15:00 – Ressacada (Florianópolis)
2-    Goiás x Bahia – 22/8 (quinta-feira) 

– 15:00 – hailé Pinheiro (Goiânia)
3-    Grêmio x Goiás – 29/8 (quinta-
feira) – 15:00 – Aírton Ferreira da 
Silva (Eldorado do Sul)
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