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n José Nelto tem novo encontro com 
o ministro da Justiça Sérgio Moro 
nesta terça-feira, em Brasília. Am-
bos começaram um relacionamen-
to político que está aos poucos se 
transformando em amizade pessoal. 

n Áudios que circulam na internet são 
constrangedores para o governador 
Ronaldo Caiado. Primeiro, o do ex-
-prefeito de Campinorte Weliton Ro-
drigues, o Nenzão. Depois, os dos de-
putados lissauer Vieira e Iso Moreira.

n Se depender do ex-governador 
Marconi Perillo, o PSDB não lança 
candidato a prefeito de Goiânia e vai 
apoiar o deputado federal Francisco Jr, 
do PSD. Vale a lembrança: no PSDB, 
só acontece o que Marconi quer.

n Segundo a Secretaria da Economia, 
a liminar do ministro Gilmar Mendes 
que suspendeu por 6 meses o paga-
mento de parcelas da dívida repre-
sentou retenção de R$ 130 milhões no 
caixa estadual, no 1º mês.

n Radicalizou: o deputado federal 
Delegado Valdir só toca no nome 
do governador Ronaldo Caiado 
para fazer críticas pesadas. Curio-
samente, na campanha do ano 
passado, ele foi um dos maiores 
defensores de Caiado.

n Dados do CoNFAZ comprovam que 
a renúncia fiscal em Goiás é a 2ª maior 
do país, chegando a escandalosos 
49% da receita de ICMS. O 1º lugar é 
do Amazonas, onde a Zona Franca en-
gole 69% dos impostos estaduais. 

n Os dissidentes caiadistas do MDB 
não têm pressa para buscar um novo 
abrigo partidário, se for o caso: o 
prazo para a filiação dos candidatos 
à próxima eleição municipal mudou 
e agora é de 6 meses antes do pleito. 

n os cortes de pessoal determinados 
pelo governador Ronaldo Caiado es-
tão complicando o atendimento da 
população no Detran e nas agências 
do Vapt Vupt, onde as filas e o tempo 
de espera são cada vez maiores. 

n O presidente do diretório estadu-
al do MDB Daniel Vilela e o seu pai 
Maguito foram a Brasília para tentar 
amenizar os efeitos da carta de Iris 
Rezende defendendo o cancelamento 
da expulsão dos prefeitos dissidentes.

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

Com todas as preliminares para o futuro da sua administração colocadas na mesa, do 
ponto de vista interno, tais como a sobra de caixa representada pela suspensão do paga-
mento de parcelas da dívida e a porta aberta para acesso ao rigoroso Regime de Recu-
peração Fiscal, o 2º semestre que na prática se inicia em agosto trará a hora da verdade 
para o governador Ronaldo Caiado. Não será possível continuar se escudando no dis-
curso da herança maldita nem muito menos prolongar indefinidamente as decisões de 
importância à espera do suposto socorro do governo federal. Ao contrário: Caiado terá 
que se escorar em ações firmes que se traduzam em uma proposta de futuro para Goiás 
e os goianos, muito além do mero ajuste financeiro da gestão ou do seu reordenamento 
gerencial. Nesse sentido, o 1º semestre foi desperdiçado e o capital político adquirido 
com a espetacular vitória nas urnas queimado, pelo menos em parte. Não dá mais para 
adiar a resposta que se espera do governo: a que veio e para que rumo levará o Estado.
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ÁUDio DE liSSaUER ViEiRa caUSoU REBUliÇo NaS REDES SociaiS
Circulou intensamente nas redes sociais e no WhatsApp um trecho do áudio de uma entrevista do presidente da Assembleia Lissauer Vieira a uma emissora de rádio de 
Rio Verde em que ele, em termos duros, garante que o Legislativo não aprovará a adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal – que, no seu entendimento, seria 
inapropriado para o Estado e prejudicial para a continuidade das políticas públicas que favorecem os goianos. Lissauer Vieira frisou que o projeto autorizativo já aprovado 
pelos deputados não tem nenhuma eficácia e apenas permite que o governo elabore um plano de austeridade financeira, que, aí sim, teria que ser novamente submetido à 
Assembleia para ter validade. “Posso garantir que não há a menor possibilidade de aval do Legislativo nem dos demais Poderes para o ingresso de Goiás no RRF e daí isso não 
vai acontecer”, afirmou textualmente o presidente, talvez supondo que, por falar a uma emissora rioverdense, a sua fala não ganharia a repercussão estadual que ganhou.

poR QUE SÓ aÉcio DEVE SER EXpUlSo? É a coBRaNÇa ao DiREtÓRio paUliSta Do pSDB
Como previsto, o PSDB de São Paulo, que defende com unhas e dentes a expulsão do ex-presidenciável Aécio Neves, começou a ser cobrado sobre outros dois tucanos enro-
lados, que também respondem a mais de uma dezena de inquéritos cada um e já passaram até pelo constrangimento de serem presos. São eles os ex-governadores Beto Ri-
cha, do Paraná, e Marconi Perillo, ambos enfrentando pesados desafios processuais, mas esquecidos quando o diretório paulista do PSDB, liderado pelo prefeito Bruno Covas, 
defende o expurgo dos filiados envolvidos em irregularidades, pelo menos até que comprovem a sua inocência, se for o caso, e se concentra exclusivamente em Aécio Neves. 

GUStaVo SEBBa É a NoViDaDE QUE aBala a REElEiÇÃo DE aDiB
Catalão, como sempre, mantém-se como a principal praça política do interior, com os acontecimentos locais ganhando dimensão estadual. Assim é que o prefeito Adib Elias 
segue na crista do noticiário como líder do grupo de dissidentes do MDB (que apoiou Ronaldo Caiado na última eleição), no momento avaliando a possibilidade de buscar uma 
nova filiação partidária, a depender do desfecho da briga pelo cancelamento da expulsão – valendo registrar que a hipótese está em alta depois da carta do prefeito Iris Rezen-
de ao presidente do diretório regional Daniel Vilela. Outra polêmica que vem da cidade é o início precoce dos debates sobre a sucessão municipal de 2020, com o lançamento 
da candidatura do deputado estadual Gustavo Sebba, filho do ex-prefeito e ex-presidente da Assembleia Jardel Sebba. A novidade pode abalar a certeza de reeleição 
de Adib Elias, por enquanto desenvolvendo uma gestão apenas mediana, valendo a lembrança de que Gustavo Sebba foi muito bem votado em Catalão na eleição 
do ano passado – quando surpreendeu os que apostavam no desgaste do seu sobrenome depois das dúvidas sobre a qualidade da gestão do seu pai na prefeitura.

DEMiSSÃo Do pRESiDENtE Da coDEGo pREciSa SER ESclaREciDa
Depois de repetir uma centena de vezes que tem compromisso total com a transparência, o governador Ronaldo Caiado demitiu Valderi Borges da presidên-
cia da Codego sem explicar as razões, mas deixando no ar a suspeita de que foram localizadas irregularidades administrativas graves na estatal. um artigo 
do jornalista Nilson Gomes, que também é assessor do Palácio das Esmeraldas, publicado no Diário da Manhã, deixa claro que Valderi Borges foi afastado 
por corrupção. Sabia-se que ele havia promovido uma farra de contratações de parentes, dele e do seu padrinho deputado Álvaro Guimarães, e que também 
viajava toda quinta para Itumbiara, onde mora, retornando na terça, em carro oficial da Codego e, pior, recebendo diárias a pretexto de inspecionar o distrito 
industrial local. Tudo isso é muito grave, porém está no plano das especulações – exigindo do governador um posicionamento público claro e objetivo. 

iRiS DEU cERto EM GoiÂNia poRQUE ElE É o SEU pRÓpRio MaRQUEtEiRo
Iris Rezende é o prefeito mais bem sucedido da história de Goiânia: no seu atual mandato, impôs um regime de emagrecimento radical para a prefeitura e beirou 
níveis altos de impopularidade nos dois primeiros anos para finalmente receber os louros de uma situação financeira confortável, capaz de bancar uma explosão de 
obras viárias pela capital afora. Aparentemente, está cacifado para a reeleição, com as mãos amarradas nas costas. Conta com um caixa abarrotado de dinheiro e 
não enfrenta nenhum desgaste, seja político seja administrativo. Detalhe: Iris perdeu eleições estaduais em que entregou a terceiros o seu marketing de campanha, 
mas aprendeu a lição. Agora, ele é o seu próprio marqueteiro. Não dá a ninguém autoridade para dizer como deve se comportar e que imagem vender ao público. 
Faz o que acha que deve fazer, fortalecido pelo sucesso administrativo que alcançou e certo de que, no ano que vem, a colheita de votos será farta.

ESpaÇoS Da oaB-Go Na pEcUÁRia E Na FESta DE tRiNDaDE: paRa QUÊ?
Não são poucos as advogadas e advogados que se sentem constrangidos com os gastos da oAB-Go para assegurar espaços exclusivos em eventos como a 
Exposição Pecuária de Goiânia ou, absurdamente, a Festa de Trindade. Não tem sentido uma instituição classista, financiada com os recursos dos profissio-
nais a quem é exigida a inscrição obrigatória, torrar dinheiro com finalidades tão inusitadas assim. Nesses momentos, é lembrado o robô fake contratado a 
peso de ouro para animar um evento da OAB-GO, na gestão passada de Lúcio Flávio. Está faltando seriedade. 

2º SEMEStRE SERÁ a HoRa Do tUDo oU NaDa paRa caiaDo
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Detran

Preço da vistoria veicular 
volta a cair em Goiás

noa notícia para o 
cidadão goiano. O 
Tribunal de Contas 

do Estado (TCE) revogou 
a suspensão da atuali-
zação da tarifa de visto-
ria veicular. Na prática, 
o preço para o serviço 
volta a custar R$ 108,00 
conforme determinado 
pela Agência Goiana de 
Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços 
Públicos (AGR), após ma-
nifestação do Detran e 
da Controladoria Geral 
do Estado (CGE). A redu-
ção passa a valer após a 
notificação da decisão 
junto à empresa.

A revogação se deu 
após recurso impetrado 
pelas procuradorias se-
toriais do Detran e da 
AGR junto ao TCE. Além 
dos juristas, técnicos 
da AGR também se ma-
nifestaram e o parecer 
foi pela manutenção da 
taxa mais barata para o 
cidadão - o valor havia 
sido majorado para R$ 
175,76, retornando ao 
patamar que era cobra-

do desde o ano passado.
Após a análise do re-

curso, o relator do pro-
cesso, conselheiro Se-
bastião Tejota, decidiu 
pela revogação da medi-
da cautelar emitida pelo 
Pleno do TCE, no dia 10 
de julho. “Tivemos uma 
vitória importante. Mos-
tramos que a atualização 
é necessária para manter 

o equilíbrio financeiro do 
contrato, sem que haja 
prejuízo para a popula-
ção”, constatou o presi-
dente do Detran, Marcos 
Roberto Silva.

“Revogo a medida 
cautelar sem esgotar a 
análise da matéria, que 
será sujeita ao julga-
mento de mérito do pro-
cesso e também de fis-

calização própria pelas 
unidades especializadas 
desta Corte de Contas, a 
fim de assegurar a eficá-
cia da decisão, vez que 
há indícios de risco de 
dano irreparável ou de 
difícil reparação para o 
interesse da coletivida-
de”, diz trecho da deci-
são proferida pelo rela-
tor, Sebastião Tejota.

O processo
A Controladoria Ge-

ral do Estado, a Agência 
Goiana de Regulação e a 
Procuradoria Setorial do 
Detran ao analisarem o 
contrato do Estado com 
a concessionária obser-
varam que, nos últimos 
anos, nos cálculos dos 
reajustes das tarifas de 

vistoria veicular não fo-
ram usados os dados de 
fluxo de caixa da empre-
sa Sanperes, conforme 
previa o contrato.

Com isso, no parecer da 
CGE, AGR e Detran a con-
cessionária dos serviços de 
vistoria veicular óptica e 
técnica teve ganhos bem 
superiores aos estimados. 
Além disso, a empresa não 
realizou os investimentos 
previstos da ordem de R$ 
47 milhões visando a me-
lhoria constante da pres-
tação dos serviços aos 
usuários goianos.

A Sanperes iniciou a 
prestação de serviços de 
vistoria veicular em Goi-
ás cobrando a taxa de 
R$ 117,76, em 2015. Em 
2016, o valor aumentou 
pra R$ 136,56 e depois 
para R$ 149,21 em 2017 
e chegou no ano passa-
do a R$ 175,76.

Na atualização tarifá-
ria apresentada pela nova 
gestão do Detran, a pri-
meira que ocorre desde 
2015, mesmo com a redu-
ção da taxa de R$ 175,76 
para R$ 108,00, a serem 
cobrados para a vistoria 
veicular técnica e óptica, 
o valor cobre os custos 
operacionais da conces-
sionária Sanperes e ainda 
lhe garante uma taxa in-
terna de retorno em cima 
de cada operação.

TCE revê decisão 
e retorna preço 
do serviço para 
R$ 108,00
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Fica Itinerante exibe filmes em Aruanã e Bandeirantes
Filmes da mostra do Fes-
tival Internacional de 
Cinema Ambiental (Fica) 
estão sendo exibidos gra-
tuitamente em cidades ri-
beirinhas do Araguaia ao 
longo deste mês de julho. 
As exibições, em Aruanã e 
no distrito de Bandeiran-
te (Nova Crixás), fazem 
parte do projeto Fica Iti-
nerante, da Secretaria de 
Cultura de Goiás (Secult 
Goiás), e compõem um 
conjunto de ações de vá-
rios órgãos do Governo 
de Goiás durante a Tem-
porada do Araguaia 2019.

Desde 11 de julho, o 
Fica Itinerante, proje-
to de continuidade Fica, 
exibe em sessões diá-
rias de quinta à sábado, 

filmes ambientais para 
toda a família em Aruanã. 
A partir de 25 de julho, 
as projeções chegam a 
Bandeirantes. A entrada é 
sempre gratuita.

O Fica Itinerante é um 
produto do festival realiza-
do na cidade de Goiás há 
20 anos, que busca demo-
cratizar o acesso à cultura 
e aos produtos culturais 
a todos os municípios e 
também a outros estados. 
De acordo com o secre-
tário de Cultura de Goiás, 
Edival Lourenço, a pre-
sença do Fica Itinerante 
nos municípios de Aruanã 
e Bandeirantes, durante a 
alta temporada do turis-
mo no Rio Araguaia, é um 
esforço para realizar ações 

que contribuam com o 
processo de interiorização 
da Cultura e com a difusão 
dos produtos de conscien-
tização ambiental.

“Estamos levando a 
discussão sobre a econo-
mia de água, sobre a reci-
clagem, a preservação e a 
diversidade ambiental por 

meio de produtos audio-
visuais feitos para toda a 
família”, disse Edival. Ele 
explicou que as questões 
ambientais interessam a 
todos, pois são questões 
que estão relacionadas di-
retamente com a sobrevi-
vência da espécie humana. 
“É um tema que precisa es-
tar em qualquer discussão 
atual”, acrescenta.

O superintendente de 
Fomento e Incentivo à 
Cultura da Secult Goiás, 
Guilherme Wohlgemuth, 
reforça que, assim como a 
cultura, as questões am-
bientais são do interesse 
de todos, independente-
mente das diferenças en-
tre as mais diversas regi-
ões e países. “Integramos 

esse esforço do Governo 
de Goiás para levar uma 
mensagem de preservação 
ambiental em uma época 
em que muitos goianos 
passam férias no Rio Ara-
guaia. O Fica Itinerante faz 
isso muito bem”, explicou.

Programação
Os filmes exibidos nas 

cidades de Aruanã e Ban-
deirantes são: “Água - Me 
poupe”, sobre a economia 
de água; “Kid Chup”, sobre 
a reciclagem; “Plantae” 
um alerta ao desmata-
mento; “Fina Camada”, 
documentário sobre a 
camada de ozônio; e “Os 
Meninos Verdes” (foto), 
sobre o respeito à diver-
sidade ambiental.
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Mutirão da Prefeitura volta ao Cj. Vera Cruz II 
e traz consigo serviços do Estado de Goiás

Tendo o Governo de 
Goiás como parcei-
ro, o Mutirão da Pre-

feitura de Goiânia volta 
ao Conjunto Vera Cruz II 
trazendo, além dos 120 
serviços da administra-
ção municipal, outros 41 
serviços do Estado de 
Goiás. A abertura oficial 
do evento foi feita pelo 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, e pelo Gover-
nador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, que, juntamente 
com seus respectivos au-
xiliares, além da compa-
nhia de vereadores, parti-
ciparam da cerimônia do 
Pavilhão Nacional.

Os atendimentos à po-
pulação dos 24 bairros 
que compõem a região 
estão sendo feitos na 
grande tenda montada na 
Praça da Feira do Conjun-
to Vera Cruz II. Serão dois 
dias de prestação de ser-
viços e atividades lúdicas 

para crianças, shows de 
artistas locais e muita 
movimentação. Para o 
prefeito Iris Rezende, a 
presença do Governo de 
Goiás dá uma dimensão 
ainda maior ao Mutirão, 
prestando mais serviços 
à população e atendendo 
as demandas mais urgen-
tes dos cidadãos.

“O Mutirão fica maior 
com a presença do Go-
verno de Goiás e permite 
que o cidadão, o morador 
da região, possa, além dos 
serviços da Prefeitura, re-
solver suas demandas 
com o Estado. De forma 
que eu fico muito feliz de 
trazer prefeitura e Estado 
para perto das pessoas, 
porque esse é o sentido 
da administração públi-
ca. É uma lição que Goi-
ânia e Goiás dão ao Bra-
sil:  levar o poder para o 
meio do povo, para re-
solver os problemas da 

população”, pontuou.
O governador Ronal-

do Caiado fez questão 
de enaltecer a iniciativa 
do prefeito Iris Rezende, 
enquanto idealizador dos 
mutirões, e afirmou que o 
Estado vem somar aos es-
forços empreendidos pela 
Prefeitura de Goiânia, no 
sentido de facilitar a vida 
do cidadão, dando res-
postas imediatas às suas 
demandas mais urgentes.

“O Estado vem cum-
prir a sua função de pro-
vedor das demandas da 
população, assim como 
a Prefeitura vem, com 
os seus serviços, ser-

vir o cidadão, também 
cumprindo o seu papel 
institucional de levar 
os serviços públicos ao 
seu povo. Sempre admi-
rei essa maneira do Iris 
trabalhar. Tenho muita 
satisfação de acompa-
nhá-lo nessas ações 
que tem a sua marca 
e o seu nome, porque, 
com ele, aprendo muito 
e também me realizo ao 
ver a máquina pública 
estadual cumprindo o 
seu papel. Governo não 
pode ser governo de ar 
refrigerado, tem que ser 
governo de pé no chão, 
governo de ações”, disse.

Além dos serviços 
prestados nos estandes, 
como saúde, educação, 
direitos humanos, assis-
tência social, assuntos 
jurídicos e de finanças, 
a Prefeitura de Goiânia, 
por meio das secreta-
rias de infraestrutura, de 
trânsito e urbanização, 
realiza desde o início 
da semana uma série de 
serviços públicos na re-
gião, como limpeza de 
áreas públicas, reformas 
e conservação de pré-
dios públicos, pintura de 
meio-fios, readequação 
de rotatórias e revita-
lização da sinalização 

horizontal e vertical das 
ruas dos setores.

Esta é a 24ª edição 
do Mutirão da Prefeitu-
ra da atual gestão, ações 
que tiveram início em 
junho de 2017 com a 
realização do Mutirão 
da Região Norte. Desde 
então, mais de 1 milhão 
de atendimentos foram 
prestados à população 
de todas as regiões ad-
ministrativas de Goiânia. 
O Mutirão do Vera Cruz e 
região é o terceiro even-
to do qual o Governo de 
Goiás participa efetiva-
mente trazendo os seus 
serviços aos cidadãos.

A 24ª edição das grandes frentes de 
serviços da atual gestão vai atender 
24 bairros da região oeste de 
Goiânia e levar cerca de 120 serviços 
municipais e outros 41 estaduais 
à população. os atendimentos 
ocorrem neste sábado, 20, até às 
16h, e amanhã, domingo, 21, das 
8h às 12h, na Praça da Feira do 
Conjunto Vera Cruz II

 Ja
ck

so
n 

Ro
dr

ig
ue

s

muTirão de serviços

11 bairros da região do Setor Santo André serão 
contemplados com serviços do Prefeitura em Ação
O Setor Santo André e re-
gião recebe durante a pró-
xima semana, a 18ª edição 
do Prefeitura em Ação. Cer-
ca de mil servidores muni-
cipais executarão serviços 
de infraestrutura, manu-
tenção da iluminação, da 
sinalização, roçagem e lim-
peza urbana nos 11 bairros 
que compõem a região. 
A abertura dos trabalhos 
será realizada na manhã 

desta segunda-feira, 22, às 
07h40, na Avenida Manoel 
Gomes esquina com a Ave-
nida Adalberto Ferreira, no 
Setor Santo André.

Entre os bairros con-
templados estão o Jardim 
Ipanema, Jardim Cristal, 
Jardim Rio Grande, Jardim 
Esplanada, Jardim Copa-
cabana, Residencial Solar 
Garden, Setor Araguaia, 
Maria Luiza, Solar Central 

Park e Pampulha. Dentro 
da programação desta 
18ª edição, mais de 13 
mil habitantes conta-
rão ainda com as ações 
de combate à dengue 
em todas as residências 
e comércios e a entrega 
dos certificados aque-
les que atuaram no de-
senvolvimento do bair-
ro e da cidade.

“Durante toda esta 

semana nossas equipes 
estarão com os trabalhos 
concentrados na região 
do setor Santo André, 
promovendo a limpeza 
das ruas dos 11 bairros e 
melhorando a qualidade 
de vida dos moradores. 
Nosso objetivo com esse 
programa, que completou 
dois anos no mês pas-
sado, é beneficiar dife-
rentes regiões da cidade 

levando toda a estrutura 
da prefeitura para mais 
próximo dos moradores”, 
comentou o prefeito Gus-
tavo Mendanha.

Certificados 
A entrega das homena-

gens de reconhecimento 
aos serviços prestados 
pelos moradores mais 
antigos e atuantes dos 
bairros beneficiados, será 

na quinta-feira, 25, às 
18h30, no Centro de Edu-
cação Infantil (CMEI) Ana 
Barbosa da Costa, situada 
na Rua Ituiuba esquina 
com a Rua Engenheiro 
Luis Pargendler, no Setor 
Santo André, a entrega de 
certificados em homena-
gem aos líderes comu-
nitários e pioneiros que 
ajudaram no desenvolvi-
mento da região.
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 lisita, cantor e compositor, lançou um 
clipe para seu quarto single, “Desculpa”. 
A canção faz parte do EP do artista 
independente, “Tem Que Começar”.

 Mariah Carey revisita montanha-russa 
do clipe de “Fantasy” 23 anos depois, ela 

fez Stories no lugar, onde andou de 
montanha-russa e até cantou durante o 
passeio no brinquedo.

 The hollywood Reporter, a série criada 
pelo grandioso Spike lee, “Ela Quer 
Tudo” ou “She’s Gotta have It”, foi 

cancelada pela Netflix após duas 
temporadas.

 lil Nas X, o dono do mega hit “old 
Town Road”, compartilhou uma foto de 
seu figurino para um novo clipe. o novo 
single a ganhar um vídeo é “Panini”.

iNsTaGRaMÁVEl 
um ambiente instagramável 

montado ao ar livre tem chamado 
a atenção de quem passa próximo 

ao Parque Ecológico de Águas 
Claras, na cidade satélite de 

Águas Claras. Com a hashtag 
#Acalmaaalma, a intervenção 
artístico-urbana com mais de 

20 metros de comprimento 
é feita em aço galvanizado e 

traz um sugestivo convite para 
equilibrarmos o ritmo do nosso 
dia a dia e aproveitarmos a vida 

de maneira mais tranquila.

sicREDi 
PaRa ToDos

o Sicredi implementou neste 
mês de julho em seu site o avatar 

hugo, que realiza tradução de 
todos os conteúdos para libras, a 
língua brasileira de sinais utilizada 

por pessoas surdas. o hugo é uma 
ferramenta da startup brasileira 

hand Talk, reconhecida pela 
oNu como o melhor aplicativo 

social do mundo. 

aRENa DE JoGos
os jogos Pan Americanos se 

aproximam e, já em clima de 
preparo para a data, o Buriti 

Shopping montou três arenas 
esportivas para que as crianças 

possam se divertir nas férias 
e conhecer um pouco sobre a 

realidade das competições que 
integram o evento multiesportivo.  

Trata-se do Arena Record Kids. 
os pequenos poderão brincar nas 

arenas de basquete, futebol e 
ginástica, entre os dias 15 e 31 de 

julho. A entrada é gratuita.

R3 FiTNEss
Com três unidades espalhadas 

pela capital, a academia referência 
em tecnologia, R3 Fitness, lança 

uma novidade para o segundo 
semestre: as unidades do Setor 

Sudoeste e do Setor Bueno 
têm seu valor reajustado 

para R$ 49,90, e da unidade 
do Metropolitan Mall, no 

jardim Goiás, passa a ser de 
R$ 69,90 por treino, “preços 
absolutamente imbatíveis”, 

conforme diz a sócia da rede de 
academias, Renata di Giácomo.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Networking - lucas D’Alcantara, Fernanda Braga, Ivan Bermudes, Cledistônio jr.e Antônio Miguel 
no encontro da lIDE Futuro que realizou Networking, na Todeschini Goiânia. 

Livro - A psicóloga e escritora Karla Cerávolo lançará o livro: 
“o começo da vida – A atuação do Psicólogo Perinatal no 
Parto”, na noite desta terça-feira, 23 de julho, na livraria 
leitura do Goiânia Shopping.

2 3

4

Visita - o empresário, hoteleiro e gastronômico Alexandre Belucci, 
está gerenciando o Amadeus Wiener Spezialitaten, restaurante da 
família dele em Zurique. Na próxima semana, Belucci virá a Goiânia 
para conhecer a cena gastronômica da cidade

Di
vu

lg
aç

ão

Ar
qu

iv
o 

Pe
ss

oa
l

Di
vu

lg
aç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

Empresária - A empresária Vanessa leão, franqueada da 
Cacau Show em Aparecida de Goiânia, foi convidada a fazer 
parte da Rede de Mulheres Empreendedoras.
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empréstimo
A IOUU, fintech de peer-to-peer ou P2P lending que propõe alternativas financeiras para empresas 
que necessitam de crédito, registrou mais de R$ 216 milhões em pedidos de empréstimos de micro 
e pequenas empresas no primeiro semestre de 2019. Em seu report semestral, a empresa registra 
novos 4.235 investidores na plataforma, crescimento de 308,78%, quando comparado ao segundo 
semestre de 2018. O ticket médio aplicado por cada investidor foi de R$ 3.324,21, enquanto o ticket 
médio solicitado por tomador ficou em torno de R$ 74.663,18. Os valores solicitados correspon-
dem a um aumento de 129,69% em relação aos últimos seis meses de 2018. Ainda este ano, a 
IOUU pretende crescer 500% e conceder R$ 11 milhões em empréstimos. 

energia
Foi inaugurada a décima quarta unidade geradora da Belo Monte, hidrelétrica que se tornou a 
maior usina do Brasil. Até o final do ano a Eletrobrás deve terminar sua construção com expectati-
va de potência total de 11.233 megawatts (MW) após investimentos de R$ 42 bilhões.

energia 2
A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) acaba de apresentar ao Governo 
Federal um estudo inédito sobre a contribuição do Mercado Livre de Energia na expansão da oferta de 
energia elétrica no Brasil. Com base em dados oficiais da Aneel, CCEE e EPE, o estudo demonstra que 
34% do parque gerador atualmente em construção é destinado para o mercado livre, com investimen-
tos da ordem de R$ 33 bilhões de reais. Dos quase 19 GW de usinas em construção, 24% (4,4 GW) são de 
projetos destinados exclusivamente ao ACL e os outros 10% (2,0 GW) representam a parcela livre dos 
leilões regulados. O estudo comprova também que a expansão da oferta de energia tem sido majorita-
riamente de fontes renováveis (pequenas hidrelétricas, solar, biomassa e eólica), em linha com a política 
energética brasileira de incentivo a essas fontes e em consonância com as preocupações ambientais.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Já estão em vigor as novas regras 
do frete mínimo para caminhoneiros

começaram a valer a 
partir de ontem (20) 
as novas regras para 

o cálculo do frete mínimo 
de transporte de cargas. 
As alterações, publicadas 
publicadas pela Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) na 
quinta-feira (18), deter-
minam que o cálculo do 
frete mínimo passará a 
considerar 11 categorias 
na metodologia para os di-
ferentes cálculos dos pisos 
mínimos. Antes, o cálculo 
não se baseava em catego-
rias. Entre as categorias de 
cargas estão os transportes 
de graneis sólidos, líquidos, 
cargas frigorificadas, cargas 
conteinerizadas e transpor-
tes de cargas perigosas em 
diferentes modalidades, só-
lidas e líquidas.

A resolução também 
amplia os itens levados em 

consideração para o cálculo. 
Segundo a norma, o cálculo 
do piso mínimo de frete le-
vará em consideração o tipo 
de carga; também serão 
aplicados dois coeficientes 
de custo: um envolvendo 
o custo de deslocamento 
(CCD) e, outro, de carga e 
descarga (CC) que levará 
em consideração o número 
de eixos carregados. A reso-
lução determina ainda que 
será levada em considera-
ção a distância percorrida 
pelo caminhoneiro.

Detalhamento
Outro tema presente na 

resolução da ANTT é o de-
talhamento da multa para 
quem contratar o serviço 
abaixo do piso mínimo. A 
pena a ser aplicada é de 
duas vezes a diferença en-
tre o valor pago e o piso 
devido, R$ 500 no míni-

mo, e R$ 10.500 no má-
ximo. Quem ofertar con-
tratação do transporte 
rodoviário de carga abai-
xo do piso mínimo pode 
ser multado em R$ 4.975.

No final de  maio, a 
agência reguladora já ha-
via anunciado que deixa-
ria de aplicar multa aos 
caminhoneiros por des-

cumprimento da aplicação 
da tabela  De acordo com a 
ANTT, a aplicação de mul-
ta aos caminhoneiros que 
aceitavam fretes abaixo do 
piso mínimo desmotivava 
os motoristas a denunciar 
as empresas que estavam 
pagando o preço abaixo 
da tabela. Com a alteração, 
nenhum caminhoneiro au-

tônomo pode ser multado 
caso esteja transportan-
do cargas no valor abaixo 
do piso mínimo de frete 
estabelecido.

A ANTT informou ain-
da que vai aprofundar, até 
janeiro do próximo ano, os 
estudos para tratamento 
de cargas especiais (vidros, 
animais vivos, guincho 

para reboque de veículos, 
produtos aquecidos, logís-
tica reversa de resíduos 
sólidos, granéis em silo 
etc.), tratamento específico 
de cargas fracionadas e 
para transporte dedicado 
voltando vazio. A agência 
vai analisar ainda o des-
taque do diesel na fórmu-
la do piso mínimo.

O cálculo do frete mínimo 
agora abrange 11 categorias
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A Escola de Empreendedores da 44 deu início a sua programação de cursos e even-
tos em parceria com o Sebrae Goiás e o Sesi com o objetivo de minimizar os impac-
tos da informalidade apresentando as ferramentas de gestão do próprio negócio. 
Este é um projeto permanente do Shopping Gallo, que visa fomentar o desenvolvi-
mento da região, capacitar lojistas, qualificar o atendimento e ser ponto de apoio 
para o pequeno empresário e microempreendedor. Até a inauguração do Shop-
ping, lojistas do centro de compras têm prioridades nas vagas, que são limitadas.

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 22 DE julho DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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outros clubes

Neymar se oferece a United, Bayern, Real e Juve

Neymar quer sair do 
PSG, mas a transfe-
rência para o Bar-

celona, seu principal de-
sejo, está cada vez mais 
complicada. Com isso, o 
brasileiro, iniciou conta-
tos com outros grandes 
clubes e se ofereceu para 
Real Madrid, Juventus, 
Bayern de Munique e 
Manchester United.

NEGOCIAÇÃO 
DIFÍCIL

O Barcelona ofereceu 
Dembélé, Coutinho e mais 
40 milhões de euros (R$ 
169 milhões) por Neymar, 
mas o PSG recusou. Os 
clubes não tem uma boa 

relação e já disputaram 
jogadores no passado, 
como Marquinhos, Thiago 
Silva e o próprio Philippe 
Coutinho.

O clube francês topa 
negociar Neymar, mas 
quer o pagamento em di-
nheiro e não quer sair no 

prejuízo. A diretoria pari-
siense pede, pelo menos, 
222 milhões de euros (R$ 
937 milhões), valor pago 
em 2017 pelo jogador.

O Barça, por sua vez, 
já gastou bastante di-
nheiro nesta temporada. 
Só com o volante Frenkie 

De Jong e o atacante An-
toine Griezmann foram 
191 milhões de euros 
(R$ 807 milhões).

PANORAMA EM 
OUTROS CLUBES

Neymar também vai 

encontrar dificuldade em 
outros clubes. No Real 
Madrid, Zinedine Zidane 
já vetou sua contratação, 
pois teme uma influência 
negativa do brasileiro nos 
jovens da equipe, como 
Vinícius Júnior e Rodrygo.

O Bayern de Munique 

não tem o perfil de fazer 
uma contratação desta 
magnitude, enquanto a 
Juventus já tem Cristia-
no Ronaldo como prin-
cipal protagonista, além 
de ter investido 70 mi-
lhões de euros (R$ 296 
milhões) em De Ligt.

A negociação 
com o 
Barcelona 
é cada vez 
mais inviável

Di
vu

lg
aç

ão


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

