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200 Dias

Bolsonaro diz que governo 
é “time com critério técnico”

o presidente Jair 
Bolsonaro afir-
mou ontem (18), 

durante cerimônia que 
marcou os 200 dias do 
governo, que espera en-
tregar um país melhor 
no futuro e voltou a si-
nalizar com a hipótese 
de disputar a reeleição.  

“Nós temos, todos nós, 
um grande desafio pela 
frente, é entregar, em 23 
ou 27, um Brasil melhor 
para quem nos suceder”, 
afirmou. O evento foi re-
alizado no Palácio do 

Planalto e contou com 
a presença de ministros, 
parlamentares e outras 
autoridades. Para mar-
car a data, o Bolsonaro 
anunciou várias medidas, 
como a revogação de 
normas e decretos que 
desburocratizam a admi-
nistração pública, a regu-
lamentação do Selo Arte, 
que permite a venda de 
produtos artesanais de 
origem animal em todo 
o país e o decreto que 
constitui o conselho que 
vai acompanhar a ade-

são do Brasil à Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

O presidente desta-
cou o fato de liderar um 
governo sem escânda-
los de corrupção e da 
dificuldade de governar. 
“Nós buscamos fazer o 
melhor. É difícil? É. Es-
tamos vencendo para-
digmas. Seis meses sem 
uma acusação de cor-
rupção no governo. Para 
os críticos, não basta, 
[mas] é obrigação sim”. 
Ele também falou que 
escolheu “um time com 
critério técnico, patrio-
tismo e que se dedica 
acima de tudo”.

Linha política

Durante o discurso, Bol-
sonaro comentou a deci-
são, anunciada ontem, de 
anular o vestibular da Uni-
versidade da Integração da 
Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab), instituição fede-
ral de ensino, específico 
para transgêneros e inter-
sexuais. O processo sele-
tivo havia sido anunciado 
na semana passada, com 
a oferta de 120 vagas em 
cursos de graduação pre-
sencial nos campi da uni-
versidade nos estados do 
Ceará e da Bahia. 

“Botamos um ponto fi-
nal nessa questão, até por-
que o vestibular ia ser feito 

baseado em um decreto de 
2012, o ministro, os senho-
res sabem quem era [em 
referência ao petista Fer-
nando Haddad], naquela 
época. E esse trabalho que 
a gente faz buscando corri-
gir as coisas, dar um norte. 
Não posso ter um ministro 
falando favoravelmente ao 
desarmamento se a minha 
linha não é essa”.

Diálogo
Marcando presença na 

cerimônia, o presidente 
do Senado, Davi Alcolum-
bre, defendeu o diálogo, o 
entendimento e a busca 
de consenso na política. 
“Temos 210 milhões de 
brasileiros esperando as 

respostas que só nós po-
demos dar nos próximos 
anos”, afirmou. 

Sobre a reforma da Pre-
vidência, que deve passar 
a tramitar no Senado em 
agosto, Alcolumbre des-
tacou como fundamen-
tal sua aprovação para a 
recuperação econômica 
do país. “Essa reforma é 
a possibildade de equili-
brarmos as contas públi-
cas e darmos tranquilida-
de jurídica para bilhões 
de reais serem investidos 
no Brasil, reaquecermos a 
economia e gerarmos os 
empregos que, no final, 
é o que todos sonhamos 
para uma população ca-
rente de tudo”.

Presidente destacou os seis meses 
sem acusações de corrupção
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200 dias

Governo cria Conselho Brasil-OCDE 
e revoga centenas de decretos

Em evento que marcou 
a passagem dos 200 
dias de seu governo, 

o presidente Jair Bolsonaro 
assinou hoje (18) o decre-
to que cria o conselho que 
vai acompanhar a adesão 
do Brasil à Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). O colegiado será 
responsável pela aprova-
ção da estratégia de pre-
paração, acompanhamen-
to e adesão do Brasil ao 
órgão, além da política de 
comunicação do processo. 
Pelo decreto, vão compor 
o conselho o ministro-
-chefe da Casa Civil, que 
será o coordenador, e os 
ministros das Relações Ex-
teriores, da Economia e da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República. 

Com o apoio formal 
dos Estados Unidos ao go-
verno brasileiro, o país se 
tornou forte candidato a 
se tornar membro pleno 
da organização. Além do 
Brasil, são candidatos: Ar-
gentina, Romênia, Croácia, 
Hungria e Bulgária. Destes, 
o Brasil é o que está mais 
avançado na disputa, assu-
mindo a liderança com fol-
ga sobre os demais, já ten-
do adotado cerca de 30% 
dos instrumentos exigidos 

pela OCDE.
Para se tornar mem-

bro pleno da instituição, o 
Brasil dependerá ainda da 
aprovação dos seguintes 
países europeus: Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Fran-
ça, Grécia, Islândia, Luxem-
burgo, Noruega, Países Bai-
xos, Portugal, Reino Unido, 
Suécia, Suíça, Alemanha, 
Espanha, Finlândia, Re-
pública Tcheca, Polônia, 
Eslováquia, Eslovênia, Es-
tônia, Letônia e Lituânia. 
Fora da Europa, além dos 
Estados Unidos, o Brasil 
precisará do respaldo da 
Austrália, do Canadá, do 
Japão, de Israel, da Coreia 
do Sul, do México, do Chi-
le e da Nova Zelândia.

O tempo necessário que 
um país passe a integrar 
a OCDE é de 2 a 3 anos. 
Durante esse período, o 
país-candidato terá que 
adaptar toda a sua legis-
lação aos regulamentos 
das nações integrantes 
da OCDE. “Desde a tran-
sição, nós estamos tra-
balhando no padrão de 
governança da OCDE”, 
afirmou o chefe da Casa 
Civil, ministro Onyx Lo-
renzoni, no discurso sobre 
os 200 dias de governo. 

O ingresso de um país 
no grupo de nações que 

compõem a OCDE traz be-
nefícios em vários setores, 
especialmente na atração 
de investimentos. Grupos 
econômicos e financeiros 
normalmente dão priori-
dade aos países-membros 
da OCDE porque estes já 
adaptaram suas regras 
econômicas ao padrão de 
competitividade e inova-
ção tecnológica própria 
dos países altamente in-
dustrializados.

Decretos 
revogados

Na cerimônia, o presi-
dente Jair Bolsonaro assi-
nou também a revogação 
de 324 decretos considera-
dos implicitamente revoga-
dos ou com validade pre-
judicada, com o intuito de 
simplificar o arcabouço le-
gal brasileiro. Um projeto de 
lei ainda será encaminha-
do ao Congresso Nacional 
para extinção de 583 leis e 
decretos-lei que já não tem 
mais aplicação prática.

Cinema
Outro decreto assinado 

hoje determina a transfe-
rência do Conselho Supe-
rior do Cinema do Minis-
tério da Cidadania para a 
estrutura da Casa Civil da 

Presidência da República. 
Ao justificar a medida, em 
entrevista à imprensa, 
Onyx argumentou que 
o conselho já esteve na 
Casa Civil e que é preciso 
acompanhar melhor o re-
torno dos investimentos 
públicos no cinema. 

“O CNC volta para a casa 
onde ele nasceu. A [ex-pre-
sidente] Dilma [Rousseff], 
porque tinha uma relação 
com o ministro da Cultura 
da época, mandou para lá. 
Ele [conselho] está apenas 
voltando, no nosso enten-
dimento, para onde nunca 
deveria ter saído. Política 
pública de cinema precisa 
ter apoio, sim, mas tam-
bém precisa de resultado”, 
afirmou. Segundo o minis-
tro, o modelo de fomento 
do setor hoje não tem uma 
“métrica” adequada para 
avaliar o impacto dos 
projetos que têm finan-
ciamento público. “Para 
levar recurso público, tem 
que ter retorno. A métrica 
é se tem, ou não, retorno, 
se tem, ou não, qualida-
de”, acrescentou.

Ocupação 
de cargos

Em outra medida, o 
presidente Jair Bolsonaro 
estendeu os critérios ge-

rais de ocupação de car-
gos em comissão do grupo 
Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS) e das 
funções comissionadas do 
Poder Executivo aos de-
mais cargos em comissão 
e funções de confiança da 
administração federal di-
reta, autárquica e funda-
cional, com validade a par-
tir de 1º de agosto. Entre 
os critérios estendidos 
estão idoneidade moral 
e reputação ilibada, perfil 
profissional ou formação 
acadêmica compatível 
com o cargo ou a função 
para a qual a pessoa te-
nha sido indicada.

“É apenas um ajuste, é 
uma medida que unifor-
miza os critérios para toda 
a administração pública, 
para que todos os cargos 
cumpram os mesmos re-
quisitos objetivos. Eventu-
almente, se a pessoa não 
cumprir aqueles objetivos, 
existe um grau de discrio-
naridade para que o min-
sitro daquela pasta possa 
possa nomear a pessoa”, 
afirmou Humberto Moura, 
da Subchefia de Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil, em 
entrevista a jornalistas 
após a cerimônia.

O ministro Onyx Lo-
renzoni aproveitou para 
anunciar que o governo 

pretende cortar mais 25 
mil cargos e funções gra-
tificadas no Poder Executi-
vo. “O que nós estamos tra-
balhando e espera que lá 
nos 300 dias [de governo] 
a gente consiga anunciar, é 
mais 25 mil cargos em co-
missão que serão cortados. 
Já cortamos 21 mil, vamos 
caminhar para cortar 25 
mil”. Segundo o ministro, 
são cerca de 60 mil cargos 
e funções apenas nas insti-
tuições federais de ensino.

DPU
O presidente também 

editou medida provisó-
ria para permitir que a 
Defensoria Pública da 
União (DPU) mantenha a 
situação atual de pessoal 
de apoio com os funcio-
nários requisitados de 
outros órgçaos da admi-
nistração federal direta, 
autárquica e fundacional. 

“Essa garantia vale até 
um ano após a lei comple-
mentar que poderá alte-
rar o método de correção 
do teto de gasto público 
estabelecido pelo Novo 
Regime Fiscal (Emen-
da Constitucional nº 
95/2016), ocasião em que 
será verificado o espaço 
orçamentário para a es-
truturação das carreiras da 
DPU”, infirmou o Planalto.

Medidas foram anunciadas na cerimônia 
de 200 dias da gestão Bolsonaro
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O ministro Onyx Lorenzoni anuncia medidas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro 

O subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Humberto Moura, fala à imprensa
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aparecida de gOiânia

Viaduto da Avenida São Paulo 
ganha galeria de arte urbana

a Prefeitura de Apare-
cida, por meio da Se-
cretaria Executiva de 

Cultura e Turismo, deu início 
ao projeto Galeria Cidade 
que tem como objetivo fo-
mentar a arte urbana e va-
lorizar o patrimônio público 
do município, dando maior 
visibilidade aos espaços. 
O projeto contempla ini-
cialmente 20 pontos que 
receberão as intervenções 
artísticas em diferentes re-
giões da cidade.

O primeiro a receber o 
projeto é o viaduto Vere-
ador João Antônio Borges, 
na Avenida São Paulo, Vila 
Brasília, que está previsto 
para ser inaugurado em 
26 de julho. O eixo recebe 
até o dia 24 deste mês, 
intervenções do artista 
plástico Marcelo Costa, 
com poética visual que 
retrata a cultura de Apa-
recida como os violeiros, 
catireiros, movimento 
afrodescendente, folia de 
reis e outras tradições.

O artista comemora 
a realização do projeto 
no viaduto que é um dos 
principais eixos da cidade. 
“Cada um tem sua forma 
de fazer cultura. Me sin-

to honrado em participar 
desse projeto que vai dar 
um novo conceito de tra-
dição cultural para o povo 
de Aparecida. Quem visitar 
nossa cidade vai ver as 
nossas artes. Os espaços 
públicos precisam ser to-
mados por arte, porque 
onde tem arte tem refle-
xão”, sublinhou Marcelo 
Costa, artista responsável 
pelo cenário do viaduto.

O secretário executi-
vo de Cultura e Turismo, 
Guido Marco, destaca que 
o projeto irá criar con-
dições para dialogar a 
cultura e também de pro-
mover a revitalização de 
pontos da cidade. “A arte 
contribui para a valoriza-
ção da cultura do municí-
pio e ajuda a reorganizar 
um novo conceito para os 
espaços públicos. Vamos 
levar o cenário de arte ur-
bana para outros pontos 
como forma de restaurá-
-los com a manifestações 
artísticas”, destacou.

O projeto Galeria Cida-
de prevê também a revi-
talização com arte urba-
na do Centro histórico de 
Aparecida, como Estádio 
Annibal Batista de Toledo; 

além de intervenção com 
grafite nos CEUS das Ar-
tes da Cidade Vera Cruz e 
Parque Flamboyant; e do 
Complexo Artístico Distrito 
Urbano, no setor Indepen-
dência Mansões. A Tintas 
Luztol é parceira da inicia-
tiva e está doando todo o 
material necessário.

Viaduto vereador 
João Antônio Borges

Além das intervenções 

artísticas, a região do via-
duto recebe obras urbanas 
como recapeamento da 
Avenida São Paulo e das 
vias do entorno como Rudá, 
Mangueiras e Colonizado-
res. E para dar maior flui-
dez ao trânsito da região, a 
Prefeitura de Aparecida, em 
parceria com a Prefeitura de 
Goiânia, realiza a abertura 
da rotatória das Avenidas 
São Paulo, Transbrasiliana, 
Rio Verde e 4ª Radial. No 
local será implantado um 

cruzamento semaforizado.
Orçado em R$ 13,1 mi-

lhões do Tesouro Nacio-
nal, o projeto do viaduto 
consiste no rebaixamento 
da Avenida São Paulo no 
cruzamento com as Ave-
nidas Tapajós e Rudá, com 
a pista passando baixo da 
interligação entre as duas 
vias, eliminando semáfo-
ros tanto para os condu-
tores que se dirigem sen-
tido BR-153 quanto para 
os que se dirigem sentido 

Avenida 4ª Radial.
A obra prevê não ape-

nas a construção do via-
duto para livre acesso 
aos quase 50 mil veículos 
que passam pela Avenida 
São Paulo naquele tre-
cho, mas também a im-
plantação de um moder-
no sistema de drenagem 
e captação de águas plu-
viais, além do paisagismo 
da via. A entrega comple-
ta da obra será na próxi-
ma sexta-feira, 26, às 9h. 

liberação completa da obra será 
na próxima sexta-feira, 26, às 9h
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Região Oeste de Goiânia recebe 24º mutirão, 
parceria entre prefeitura e governo de Goiás
O prefeito Iris Rezende e o 
governador Ronaldo Caia-
do abrem, neste sábado 
(20/07), às 8h, o 24º muti-
rão no local onde funciona 
a feira livre do Conjunto 
Vera Cruz II. O evento mar-
ca a ampliação da parceria 
com o governo de Goiás. O 
município vai disponibili-
zar 120 serviços a morado-
res de 24 bairros da região 
Oeste, e o estado 41, sen-
do 10 a mais em relação à 
última atividade, realizada 
em homenagem aos 209 
anos do setor Campinas.

Trata-se do 6º Mutirão 
da Prefeitura que se reali-
za na região Oeste desde 

o início da atual gestão do 
prefeito Iris Rezende. As 
ações estendem-se até ao 
domingo (21/07), das 8h 
ao meio-dia. No sábado, 
as atividades começam às 
8h e serão encerradas às 
16h. O município oferece-
rá serviços nos setores de 
saúde, assistência social, 
cidadania, educação, finan-
ças, orientações judiciais, 
emissão de documentos, 
entre outros.

O governo de Goiás vai 
ampliar o número de ser-
viços oferecidos à popula-
ção durante as próximas 
edições do mutirão. Sob a 
coordenação da secreta-

ria de Governo (Segov), 16 
órgãos e unidades serão 
responsáveis por 41 servi-
ços públicos em diversas 
áreas, como educação, ha-
bitação, segurança pública, 
meio ambiente e lazer. A 
assistência em saúde será 
fortalecida com incremen-
to no número de profissio-
nais e exames. Desta vez, 
a secretaria de estado da 
Saúde irá contribuir com 
duas novas especialidades, 
dermatologia e cardiologia.

Outra novidade será o 
aulão de preparação para 
o Enem que foi planejado 
por professores da secre-
taria de estado da Educa-

ção (Seduc) com foco nos 
estudantes de ensino mé-
dio. A atividade será aberta 
ao público, no sábado, das 
8h30 às 10h30, no salão 
da igreja Assembleia de 
Deus, ministério Campinas, 
no Vera Cruz 2, em fren-
te à Praça da Feira. Serão 
ministradas aulas de reda-
ção, química e física, total-
mente gratuitas. Também 
pela primeira vez, haverá 
orientação sobre serviços 
de licenciamento ambien-
tal e outorgas, programas 
habitacionais e de regula-
rização fundiária, além de 
divulgação da feira de tec-
nologia Campus Party, um 

dos principais eventos do 
gênero no país.

O atendimento de saú-
de terá o reforço de pro-
fissionais de cardiologia 
e dermatologia, além de 
exames de eletrocardio-
grama e teste de glicemia, 
que mede a quantidade 
de glicose no sangue. A 
ampliação é resultado de 
um compromisso firmado 
pelo governador Ronal-
do Caiado com o prefeito 
Iris Rezende para apro-
ximar a gestão das pes-
soas e facilitar o acesso 
a serviços, muitas vezes 
disponíveis apenas em 
horário comercial.

Nos guichês do Vapt 
Vupt, por exemplo, o cida-
dão terá acesso ao atendi-
mento do Detran, Ipasgo, 
Procon, Saneago, Agehab, 
Goinfra, além de emissão 
de CPF. Já a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Seds) vai levar os serviços 
de emissão de Passe Livre 
do Deficiente, Passaporte 
do Idoso, Carteira do Autista, 
Carteira do Estudante, Car-
teira de Trabalho e segunda 
via do Registro Civil, entre 
outros. Um ônibus com 
profissionais de psicologia 
e assistência Social fará o 
acolhimento de mulheres 
em situação de violência.
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  Taron Egerton recentemente brilhou nas 
telonas ao interpretar Elton john em 
“Rocketman” e, de acordo com boatos, agora 
poderia estrelar outro papel icônico, Wolverine, 
mas o ator nega os boatos.

  hAIM, que lançou seu último álbum 

“Something To Tell You” em 2017, está de 
volta com nova música! Em um show que 
rolou em los Angeles na noite desta 
quarta-feira (17), o trio cantou sua nova 
faixa, intitulada “Summer Girl”.

  Paul McCartney está envolvido na produção 

de novas músicas, como revelou a Variety. 
Porém, essas canções não são para um novo 
álbum e sim para um musical na Broadway.

  Funko anuncia novos colecionáveis 
inspirados em “harry Potter e o Cálice de Fogo” 
um dos filmes mais famosos da franquia.

DUPla BoB’s
o Bob’s lança nesta quinta-feira, 
dia 18, em todas as lojas da rede, 

uma deliciosa promoção de 
lanche com bebida por R$14,90. 

A campanha Dupla Bob’s oferece 
três opções de sanduíches com 
duas carnes: Big Bob, Cheddar 

Duplo ou Double Barbecue. 
Para acompanhar, o consumidor 

pode escolher entre o milk 
shake de 300 ml ou o refil de 

refrigerante. A promoção inclui 
uma característica única do Bob’s: 

o refil de molhos à vontade.

MENU 
EXEcUTiVo

o 1929 Trattoria Moderna, 
restaurante que integra o Grupo 

Monino, capitaneado pelo 
chef Ian Baiocchi, lançou nesta 

semana o seu Menu Executivo, 
que será servido de terça a 

sexta-feira, com entrada, prato 
principal e sobremesa, no valor 

de R$ 58,00. De inspiração 
italiana, a casa é conhecida pela 

gastronomia contemporânea 
moderna e brasileira, com 

toques afetivos do chef.

DEU PRaia
O Deu Praia preparou um fim de 

semana com muita animação, 
rock e samba e essa semana 

promete com show do Biquini 
Cavadão no sábado (20), e o 

cantor e ator Thiago Martins no 
domingo (21). Rock brasileiro 
das antigas e samba na praia 

é a fórmula para um final 
de semana inesquecível. os 

shows começam às 16h e aos 
domingos o Deu Praia oferece 
uma programação com muito 
esporte e lazer a partir das 9h.

HUMoR
Adriano Cozac, Michel 

humorista e Denner Bruno 
estarão nesta sexta- féria, 

19/07, no Clube Privé, em Caldas 
Novas-Go, um dos parques do 

Prive Diversão. A ação faz parte 
do roteiro humorístico de férias 
do parque. os shows de stand-

up comedy estarão em cartaz 
durante todas as terças e sextas 

até o dia 30 de julho. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Feijoada – os diretores leonardo Vasconcelo, luiz Fernando Roman Gonçalves e Rafael Mendes do Clube de 
Permuta promove neste sábado, dia 20 de julho, das 12h às 17h, uma tradicional feijoada, no Castros Park Hotel. 

Aniversário - Regada a vinhos e espumantes, a 
advogada civilista e empresarial Mônica Fontoura 
reuniu as amigas Eliane Ferreira, Renata oliveira, jessica, 
Mônica Fontoura, jéssica Sarynne  e  Rose lando para a 
comemoração de seu aniversário, no Badio Winebar. 

2 3

4

Comemoração - A jornalista Camila Ribeiro recebe, nesta sexta-
feira, dia 19, amigos e familiares no mezanino do Caseratto Bar e 
Restaurante para celebrar o aniversário de 29 anos. 
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Diretoria - Karen Vanessa, é a nova diretora de 
marketing digital da Federação das Associações de jovens 
Empreendedores e Empresários de Goiás (FAJE), a profissional 
estará ao lado do presidente da Federação, Emerson Tokarski.
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Previdência: concessões reduzem 
economia da reforma para R$ 933,5 bi

os acordos entre os 
partidos para apro-
var concessões à 

reforma da Previdência re-
duziram para R$ 933,5 bi-
lhões a economia estima-
da em 10 anos. O número 
foi divulgado ontem (18) 
pelo secretário especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, 
Rogério Marinho.

Logo após o fim da vo-
tação que aprovou em 
primeiro turno a reforma 
da Previdência, na última 
quinta-feira (11), Marinho 
disse que o impacto fiscal 
ficaria próximo de R$ 900 
bilhões, mas os números 
só foram detalhados hoje. 
A economia virá tanto por 
meio da redução de gas-
tos com a Previdência, o 
abono salarial e o comba-
te às fraudes no Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), como por meio do 
aumento da Contribuição 
Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) dos médios 
e grandes bancos.

Do impacto fiscal de R$ 
933,5 bilhões, R$ 654,7 
bilhões virão da redução 
de gastos no Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS), que abrange a Pre-
vidência dos trabalhado-

res da inciativa privada e 
das estatais, e R$ 159,8 bi-
lhões deixarão de ser gas-
tos no Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), 
que atende aos servidores 
públicos federais.

A restrição do abono sa-
larial a quem ganha até R$ 
1.364,43 gerará economia 
de R$ 76,4 bilhões. A intro-
dução na Constituição de 
critérios mínimos de renda 
para o BPC, de forma a pre-
venir fraudes e questiona-
mentos na Justiça, reduzirá 
os gastos em R$ 23,4 bi-
lhões em 10 anos. Do lado 
das receitas, a elevação de 
15% para 20% da CSLL 
dos bancos reforçará os 
cofres federais em R$ 19,2 
bilhões, abaixo dos R$ 50 
bilhões estimados pela co-
missão especial que apro-
vou a proposta na Câmara.

O secretário de Previ-
dência do Ministério da 
Economia, Leonardo Rolim, 
ressaltou que os cálculos 
obedecem a normas inter-
nacionais do Banco Mundial 
e da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

Desidratação
A proposta original do 

governo previa economia 
de R$ 1,236 trilhão nos pró-

ximos 10 anos. Depois da 
retirada de alguns pontos, 
como capitalização, mudan-
ças na aposentadoria rural e 
redução do valor do BPC, a 
primeira versão do relatório 
na comissão especial apre-
sentou economia menor, de 
R$ 1,13 trilhão.

Após a retirada de mais 
pontos, como a mudança 
de destinação de receitas 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e o fim da 
isenção para exportadores 
rurais, a economia final na 
comissão especial tinha 
sido estimada em R$ 987,5 
bilhões. No plenário da Câ-

mara, a proposta teve uma 
emenda e três destaques 
aprovados que reduziram 
ainda mais a economia.

Uma emenda fruto de 
acordo da bancada femi-
nina restringiu o paga-
mento de pensões infe-
riores a um mínimo ao 
dependente sem outra 
fonte formal de renda e 
antecipou em cinco anos 
a integralidade da apo-
sentadoria da trabalha-
dora da iniciativa privada. 
Um destaque reduziu a 
idade mínima para apo-
sentadoria de policiais 
e agentes de seguran-
ça que servem à União 

para 53 anos (homem) e 
52 anos (mulher). Outro 
destaque reduziu para 55 
anos (homens) e 52 anos 
(mulheres) a idade míni-
ma para aposentadoria 
para professores. O últi-
mo destaque aprovado 
reduziu para 15 anos o 
tempo mínimo de contri-
buição para homens.

Concertação 
nacional

Apesar das concessões 
ao longo dos últimos me-
ses, o secretário especial 
Rogério Marinho comemo-
rou a aprovação do texto 
no formato atual e disse ter 

recebido parabéns do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes. “Há uma concer-
tação nacional favorável à 
responsabilidade proativa. 
O país amadureceu, enten-
deu e incorporou o tema. E 
o Parlamento foi o arauto 
desse processo. Acredito 
que uma PEC [Proposta de 
Emenda à Constituição] 
com esse tipo de impac-
to na vida da sociedade, 
ter esse nível de aceita-
ção, é um feito extraor-
dinário”, declarou.

Marinho ressaltou que 
o impacto fiscal continua 
“extremamente relevante”, 
mesmo tendo ficado abai-
xo do R$ 1 trilhão pedido 
pela equipe econômica, 
e disse que a aprovação 
da medida provisória que 
visa à redução de fraudes 
no INSS gerará economia 
extra em torno de R$ 200 
bilhões nos próximos 10 
anos, o que permitirá ao 
governo prosseguir com a 
reforma tributária, a revi-
são do pacto federativo, a 
reforma administrativa e a 
simplificação do Estado.

O secretário defendeu 
a reinclusão, pelo Senado, 
dos estados e dos municí-
pios na reforma da Previ-
dência, por meio de uma 
PEC paralela, que trami-
tará enquanto o restante 
da reforma será promul-
gado após a aprovação 
pelos senadores.

Nova estimativa foi divulgada 
pelo secretário Rogério Marinho
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Petrobras baixa gasolina em R$ 0,03 e diesel em R$ 0,04
A Petrobras anunciou, 
nesta quinta-feira (18), 
uma redução no preço 
do litro da gasolina de 
R$ 0,0360 e no litro do 
diesel de R$ 0,0444. Os 
valores são referentes 
aos preços médios dos 
combustíveis vendi-
dos pelas refinarias aos 
distribuidores e valem 
a partir da meia-noite 
desta sexta-feira (19).

O presidente Jair Bol-
sonaro informou, em sua 
conta no Twitter, que a 
redução [média] foi de 
2,1% na gasolina e de 
2,2% no diesel.

Os preços variam se-
gundo cada refinaria da 
estatal, nos diversos es-

tados brasileiros. Os me-
nores valores da gasolina 
são praticados em São 
Luís (MA), R$ 1,51; Ita-
coatiara (AM), R$ 1,55; e 
Manaus (AM), R$ 1,58. Os 
maiores valores da gaso-
lina estão nas refinarias 
de Brasília, R$ 1,81; Se-
nador Canedo (GO), R$ 
1,80; e Uberaba, R$ 1,80.

Os menores preços do 
diesel S500, mais vendi-
do nas estradas, estão em 
Itacoatiara (AM), R$ 1,93; 
São Luís, R$ 1,94; Guama-
ré (RN), R$ 1,96; e Manaus 
(AM), R$ 1,96. Os maiores 
valores são os praticados 
em Senador Canedo (GO), 
R$ 2,17; Brasília, R$ 2,17; 
e Uberaba (MG), R$ 2,17.

Segundo a estatal “os 
preços para a gasolina 
e o diesel vendidos às 
distribuidoras têm como 
base o preço de pari-
dade de importação, 
formado pelas cotações 
internacionais destes 
produtos mais os cus-
tos que importadores 
teriam, como transpor-
te e taxas portuárias”.

Combustíveis tipo A
A gasolina e o diesel 

vendidos às distribui-
doras são diferentes 
dos produtos no posto 
de combustíveis. São os 
combustíveis tipo A, ou 
seja, gasolina antes da 
sua combinação com o 

etanol e diesel também 
sem adição de biodiesel. 
Os produtos vendidos 
nas bombas ao consumi-
dor final são formados a 
partir do tipo A mistura-
dos a biocombustíveis. 
Os preços divulgados 
pela estatal se referem 
aos produtos tipo A.

Sobre esses valores, 
vão incidir a margem de 
lucro das distribuidoras 
e dos postos de combus-
tíveis, os impostos, que 
variam de um estado 
para outro, o custo da 
mão de obra, entre ou-
tras variáveis. A tabela 
completa com os valores 
pode ser conferida no 
site da Petrobras.
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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.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

carros

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



8 sexta-feira, 19 DE julho DE 2019esporte

cbf

25 anos do Tetra da Seleção: 
1994 e o renascimento da tradição

A classificação havia 
sido dramática. Es-
távamos há 24 anos 

sem títulos mundiais. Pro-
blemas com lesões força-
ram mudanças na reta final 
de preparação, na Granja 
Comary. Já em território 
americano, mais imprevis-
tos com a lista final de con-
vocação. O pacote da des-
confiança tava pronto. Mas 
estamos falando de Seleção 
Brasileira. E, quando a Ama-
relinha entra em campo, 
a lógica é desafiada pelo 
peso de nosso escudo.

Veio a Rússia, no estádio 
da Universidade de Stan-
ford, em Palo Alto: 2 a 0 
sem sustos. No mesmo lo-
cal, superamos Camarões 

por 3 a 0 e garantimos a 
classificação às oitavas.

Partimos para Detroit 
em busca do empate pela 
primeira posição do grupo. 
O sueco Kennet Anders-
son, de 1.93 metro, fez o 
primeiro e ameaçou nossa 
caminhada, mas Romário 
igualou. Ufa! Passamos 
como líderes. Próximo de-
safio: os donos da casa.

Era só a partida mais im-
portante da história da Se-
leção Americana de Futebol. 
O soccer ainda estava em 
fase embrionária na terra 
do Tio Sam, mas os anfitri-
ões estavam empolgados. 
Jogo marcado para 4 de Ju-
lho, Dia da Independência, o 
feriado mais importante dos 

Estados Unidos. 74 minutos 
de tensão em Stanford. Um 
jogador a menos. Bola pra 
Bebeto no lado direito da 
área. Tapa no canto de Tony 
Meola: eu te amo!

As quartas nos trouxe-
ram um dos jogos (top 5, 
top 3, top 1?) mais emocio-

nantes da história da Sele-
ção. Ou do futebol? Brasil 2 
a 0, com Romário flutuan-
do e Bebeto embalando o 
recém-nascido Mattheus. A 
Holanda empatou e partiu 
pra cima em Dallas. Falta 
a 600km (rs) de distância. 
Branco ajeita, solta um tor-

pedo guiado, Romário tira 
o corpo e a bola explode 
no canto da rede. Vestin-
do azul, partimos rumo às 
semifinais!

Suécia. De novo! Logo 
a repetição do único ad-
versário que não havíamos 
vencido nos Estados Uni-

dos... Entre os gigantes da 
zaga, o Baixinho voou em 
Pasadena e meteu de ca-
beça. Estamos na final da 
Copa do Mundo!

Estádio Rose Bowl ar-
dendo no verão da Cali-
fórnia. Brasil Tricampeão 
contra Itália Tricampeã. A 
soberania do futebol em 
jogo. 0 a 0 no tempo normal. 
0 a 0 na prorrogação. Gian-
luca Pagliuca salvo pela 
trave. Viola quase virando 
herói. Pênaltis. Pela primeira 
vez, o mundo foi pra marca 
da cal. Márcio Santos perde. 
Romário manda beliscan-
do a trave, antes de entrar. 
Bomba de Branco na rede. 
Dunga com raça. Lá dentro! 
Baresi fora. Albertini e Eva-
ni gol. Massaro... Taffarel. 
Vai que é sua, Taffareeeee-
el!!! Lá vai Roberto Baggio. 
Caminhou, bateu. Acabou! 
É Tetraaaaaaaa! Invasão de 
campo! Pelé e Galvão pu-
lando e os óculos voando. 
A taça é nossa!

homenagem aos nossos eternos 
campeões da Copa do Mundo dos 
Estados Unidos, que nos fizeram vibrar 
novamente após 24 anos de jejum
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