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n Nem mesmo o recesso do Con-
gresso Nacional, que deixa Brasília às 
moscas, diminuiu o ritmo intenso das 
viagens do governador Ronaldo Caia-
do à capital federal, onde continua 
passando 2 a 3 dias por semana. 

n um dos diretores da Codego demi-
tidos pelo governador Ronaldo Caiado 
sem sequer uma palavra de agradeci-
mento ou justificativa foi Cesmar Mou-
ra, indicado pelo ex-senador e atual 
titular da SIC Wilder Morais. 

n Pouco afeito a contar vantagem, Iris 
Rezende tem se deixado contaminar 
pela boa situação financeira da prefei-
tura ao repetir, em suas falas, que tem 
dinheiro para fazer obras até o último 
dia do seu atual mandato. 

n As nomeações para vagas remune-
radas nos conselhos de administração 
de órgão estaduais precisam ser me-
lhores explicadas pelo governador 
Ronaldo Caiado. Há um objetivo claro 
de complementação de salários.

n A Educação Moral e Cívica pode 
voltar ao currículo das escolas es-
taduais. Mostrando falta de juízo, 
o presidente Lissauer Vieira está 
acelerando a tramitação de um 
projeto que ressuscita a disciplina, 
de sua autoria. 

n Caiu por terra a versão de que o des-
vio de recursos no Ipasgo seria de R$ 1 
bilhão. Segundo o próprio governador 
Ronaldo Caiado, em entrevista à Inte-
rativa FM, alcançaria R$ 89 milhões. E 
até hoje sem comprovação.

n Jair Bolsonaro nomeia nos pró-
ximos dias um novo juiz para o 
Tribunal Regional Eleitoral, na 
cota da advocacia. Estão na lista 
tríplice: Sérgio Abreu Cordeiro, 
Flávio Buonaduce Borges e Airton 
Fernandes de Campos.

n As dúvidas existenciais da secretária 
da Economia Cristiane Schmidt sobre o 
que fazer para enfrentar a crise fiscal do 
Estado colocaram uma trava na fluência 
com que ela vivia falando à imprensa. A 
dra. anda muda e calada.  

n Diz o deputado federal José Nelto 
que os Estados e municípios terão que 
se virar para fazer, por conta própria, 
as suas reformas da previdência. “O 
Congresso Nacional jamais assumirá 
esse ônus”, garante o parlamentar.

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

É incrível, fantástico e extraordinário: o titular do 2º cargo mais importante da 
hierarquia estadual, o vice-governador Lincoln Tejota, está sem partido há me-
ses e simplesmente não tem para onde ir. É um fenômeno de difícil explicação 
ou entendimento, já que o normal seria que um político de tamanho peso esti-
vesse sendo assediado ao menos pelas legendas que compõem a base governis-
ta. Só que isso não está acontecendo. O próprio Tejota, em busca de um rumo, 
chegou a sondar a possibilidade da sua volta ao PSD, mas passou pelo constran-
gimento de ver o presidente estadual Vilmar Rocha recusar o seu nome. Toda 
essa situação enfraquece o vice e o isola como alguém que não tem liderança e 
que desenvolve uma carreira baseada apenas no poder do seu pai, o conselheiro 
do Tribunal de Contas Sebastião Tejota. Talvez seja exagero dizer que ninguém 
se interessa pela sua filiação. Mas é fato que o seu nome carece de maiores 
atrativos para os partidos que operam em Goiás.
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SE o RRF NÃo ViER, GoVERNo caiaDo coNtiNUa SEM plaNo B
o deputado estadual Talles Barreto garante que o governador Ronaldo Caiado não tem o menor interesse em aderir ao rigoroso Regime 
de Recuperação Fiscal. “É tudo jogo de cena para ver se sai alguma ajuda do governo federal”, avalia. O problema, segundo o parlamentar 
oposicionista, é que Caiado não teria nenhum outro plano para dar um rumo ao seu governo e tirar Goiás da alegada situação de dificuldades 
financeiras. A única aposta é o alívio que poderia vir da suspensão por seis meses do pagamento das parcelas de parte da dívida, o que daria ao 
caixa estadual um alívio de mais de R$ 1 bilhão de reais, quando muito. É por isso, segundo ainda Talles Barreto, que o governo Caiado, depois 
da primeira liminar do Supremo Tribunal Federal em que ganhou o direito de aplicar um calote na CEF, BB e BNDES, está insistindo em uma 
segunda medida tutelar, também junto ao STF, para deixar de pagar também as prestações mensais que deve ao Tesouro Nacional. Nada mais.

iSo MoREiRa E ERNESto RollER SElaRaM a paZ E EStÃo coNViVENDo
Depois de radicalizar no antagonismo com o secretário de Governo Ernesto Roller, a quem acusa de ter prejudicado a sua campanha para a Assem-
bleia no ano passado, o deputado Iso Moreira acabou colocando panos quentes na quizumba e assinou um tratado de paz com o seu até então 
arqui-inimigo. Depois de concluir que a falta de diálogo com o principal articulador político do governo poderia prejudicar seus interesses – 
especialmente nomeação para atender as suas bases –, Iso balançou a bandeira branca e se aproximou de Roller, a quem passou a visitar com 
frequência no seu gabinete no 6º andar do Palácio Pedro Ludovico. Abraços e sorrisos agora são uma constante entre os dois, mesmo porque 
existe uma ordem do próprio governador Ronaldo Caiado para que o parlamentar seja privilegiado em suas reivindicações e necessidades.

liSSaUER ViEiRa pERDE caRGoS EM Rio VERDE E RESpoNDE coM cRíticaS
A remoção do delegado de polícia Danilo Fabiano e do comandante da Polícia Militar de Rio Verde Jorge Luiz Marreiros, a pedi-
do do prefeito Paulo do Vale, acabou tensionando ainda mais as relações entre o presidente da Assembleia Lissauer Vieira e o 
governador Ronaldo Caiado. É bem verdade que, desde que um foi eleito para comandar o Legislativo contra a vontade do ou-
tro, o clima entre os dois nunca foi além dos sorrisos formais e de conversas, digamos assim, sem a menor química. A resposta 
de Lissauer Vieira tem sido críticas cada vez mais radicais, como o áudio em que garantiu que os deputados jamais aprovarão a 
adesão de Goiás às durezas do Regime de Recuperação Fiscal. E Caiado, por sua vez, retruca articulando ostensivamente con-
tra a candidatura à reeleição do atual presidente, que só ocorrerá daqui a quase um ano e meio, mas mesmo assim está na lista 
de preocupações do governador. Espremidos entre o mar e a rocha, os dois profissionais de segurança acabaram esmagados. 

E aFiNal o QUE acoNtEcEU paRa JUStiFicaR aS DEMiSSÕES Na coDEGo?
Em clima de mistério, nem o governador nem ninguém do governo do Estado deram ainda qualquer informação sobre a demissão do presidente da Codego, 
Valderi Borges, e dos diretores Cesmar Moura e Carlos César Toledo . Eles teriam sido afastados em razão de irregularidades levadas ao conhecimento do 
Palácio das Esmeraldas. Quais, exatamente, ninguém sabe. Mas graves, obviamente, pela reação que desencadearam. Um dossiê mostrando o que estava 
acontecendo na estatal foi levado à primeira-dama Gracinha, tudo indica que por gente da própria Codego, daí pousando rapidamente no colo do gover-
nador. Na iminência de enfrentar o primeiro caso de corrupção inteiramente nascido dentro do seu governo, Caiado agiu, porém correu de todo e qualquer 
dever de transparência, contrariando as suas próprias palavras desde que assumiu o Executivo estadual em janeiro deste ano.

EStaDoS SE MoViMENtaM, MaS GoiÁS aiNDa NÃo SE MEXEU
A articulação para a tramitação de uma PEC paralela para fazer a reforma da previdência nos Estados está pressionando os governadores a agir por 
conta própria para modificar as regras de aposentadoria do funcionalismo público. Pará e Rio Grande do Sul já estão encaminhando projetos para as 
respectivas Assembleias Legislativas, para mudar os seus regimes. Como contrapartida, devem pressionar o Congresso a aprovar propostas que au-
mentem as receitas nos próximos anos. Nem em um nem em outro caso, Goiás está marcando posição. Segundo a secretária da Economia Cristiane 
Schmidt, um consultor está sendo contratado para apresentar sugestões, com prazo até o final do ano. É muito tempo.

paRtiDoS NÃo SE iNtERESSaM pEla FiliaÇÃo DE liNcolN tEJota
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Prefeitura deve iniciar em agosto a 
construção da ponte na Av. dos Alpes

a empresa Duna 
Engenharia foi a 
vencedora da con-

corrência pública, do tipo 
menor preço, para a cons-
trução da ponte na Ave-
nida dos Alpes, sobre o 
Córrego Cascavel, na Re-
gião Sudoeste de Goiânia. 
A ponte, com extensão de 
74,6 m de comprimen-
to por 23,6 m de largura, 
compõe o projeto de im-
plantação e pavimentação 
da Marginal Cascavel, no 
trecho entre a Avenida T-9 
e Avenida C-12.

Essa é mais uma obra 
a ser lançada pela atual 
administração para de-
safogar o trânsito nos 
pontos de estrangula-
mento e melhorar a mo-
bilidade urbana.

“Estamos nos prepa-
rando para dar início a 
mais uma construção 
estratégica que se soma 
às outras em curso ten-
do em vista melhorar de 

maneira significativa o 
deslocamento dos cida-
dãos, com reflexos dire-
tos nas atividades eco-
nômicas, educacionais e 
sociais de Goiânia”, afirma 
o prefeito Iris Rezende. 
“Ao solucionar pontos de 
congestionamento no 
trânsito, prestamos um 
grande serviço à popula-
ção que precisa trabalhar 
e estudar, com resultados 
positivos na qualidade de 
vida de todos”, destaca.  
Ele observa que a ponte 
na Avenida dos Alpes terá 
impacto em toda a cida-
de, especialmente, a Re-
gião Sudoeste de Goiânia.

Com orçamento de R$ 
6.256.932,12, oriundos do 
tesouro municipal, além 
da ponte, a construtora 
será responsável também 
pela execução de terrapla-
nagem, pavimentação, dre-
nagem, sinalização, calça-
da acessível e pelas obras 
complementares da ponte.

O processo licitatório 
foi homologado na segun-
da-feira (22), e a Seinfra 
aguarda os trâmites buro-
cráticos e legais (assinatu-
ra do contrato e análises 
da Procuradoria Geral e 
Controladoria do Municí-

pio) para assinar a ordem 
de serviço. A estimativa é 
de que aconteça na segun-
da quinzena de agosto. 
Após o recebimento da 
ordem de serviço, a em-
presa terá até dez dias 
úteis para iniciar a obra e 

180 dias para concluir.
“É compromisso da ad-

ministração a execução 
dessa obra tão impor-
tante para nossa Capital, 
descongestionando o 
trânsito no local e me-
lhorando a trafegabilida-

de na região, e tão logo 
seja possível, emitiremos 
a ordem de serviço e cui-
daremos para que os tra-
balhos ocorram dentro do 
previsto e a obra seja en-
tregue no prazo estipula-
do no contrato”, informa.

A Seinfra aguarda os trâmites legais, 
pós-homologação da concorrência 
pública, para emitir a ordem de serviço
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Hugol 

Vice-governador reforça compromisso do Estado 
com a ampliação de leitos e acesso a Saúde
Até o fim de 2019 o Hos-
pital Estadual de Urgên-
cias Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol) 
deve chegar a 514 leitos, 
o que, na avaliação do 
vice-governador Lincoln 
Tejota, mostra o compro-
metimento do governo 
de Goiás com a Saúde. 
“O Hugol é um hospital 
com grande capacidade, 
que, bem gerido, dá bons 
frutos. A população pre-
cisa de respostas e exi-
ge serviços de qualida-
de”, disse durante visita 
à unidade na manhã de 
terça-feira (23).

Lincoln Tejota visitou, 
ao lado do governador 
Ronaldo Caiado e do se-
cretário de Saúde, Ismael 
Alexandrino, a enfermaria 

e Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) neona-
tal e infantil da unidade. 
O Hugol complementa 
a demanda do Hospital 
Materno Infantil (HMI) 
desde abril, contribuindo 
com 55 leitos, sendo 45 
de internação clínica (en-
fermaria) e 10 de UTI.

“Nesses três meses, 
desde que disponibiliza-
mos os leitos do Hugol, 
internamos 491 crianças 
e demos alta para 472, o 
que mostra a eficiência e 
o trabalho sério que está 
sendo feito. Mas temos 
muito ainda por fazer. 
A unidade possui a ca-
pacidade de ampliar as 
cirurgias eletivas, já que, 
das 21 salas existentes, 
somente 10 funcionam. 

Temos um compromisso 
a ser cumprido”, salientou 
o vice-governador.

Lincoln lembrou ain-
da que a expansão no 
atendimento continuará. 
“Somente na área cardí-
aca do Hugol devemos 
ampliar 29 leitos em UTI 
e 46 para enfermaria, 
tanto adulto quanto neo-
natal e pediátrica. O go-
vernador Ronaldo Caiado, 
eu e o secretário Ismael 
Alexandrino estamos em-
penhados em ampliar o 
atendimento e o acesso à 
Saúde”, continuou.

Durante o evento, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
reforçou que o objetivo 
é proporcionar um aten-
dimento de excelência e 
regionalização da Saúde 

no Estado. “Hoje temos 
cidadão que viaja mais 
de 500 quilômetros para 
fazer uma hemodiálise. 
Isso é inconcebível. Por 
isso estamos nos esfor-
çando para inaugurar 
policlínicas por todas 
as regiões de Goiás, que 
é para garantir atendi-
mento para quem morar 
no interior. Ao todo se-
rão 18”, garante.

Crer
O Centro de Reabili-

tação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (Crer) 
também passa por uma 
ampliação. Na manhã 
desta terça, Lincoln Tejo-
ta, ao lado do governador 
Ronaldo Caiado, do secre-
tário Ismael Alexandrino 

e do deputado federal 
Zacharias Calil, inaugurou 
20 novos leitos na unida-
de de alta complexidade, 
dos quais 15 serão des-
tinados a pacientes em 
processos de reabilitação 
e cinco para pacientes no 
pós-cirúrgico. 

Com a abertura dos no-
vos leitos, o Crer amplia 
sua capacidade de aten-
dimento passando a con-
tar com 176 leitos. “Muito 
mais que inauguração, é 
um agradecimento”, disse 
Ismael. “Quando soube-
mos dessa possibilidade, 
no início do ano, atua-
mos para concretizá-la. 
O Crer hoje é referência 
nacional em reabilitação. 
Todo o centavo que for 
investido, queremos que 

ele retorne em qualidade 
de trabalho e assistência. 
Ninguém constrói nada 
sozinho e o Crer é isso 
que é por causa dos tra-
balhadores”, completou.

Transplantes
O vice-governador Lin-

coln Tejota ainda visitou 
a área de transplantes, no 
Crer. Ele salientou que é 
preciso fazer um trabalho 
maior de divulgação e 
conscientização para que 
a população fique enga-
jada na importância da 
doação de órgãos. “Te-
mos que desmistificar 
esse processo. Sabemos 
como é importante esse 
trabalho. O que puder 
somar para melhorar, 
conte comigo”, disse.
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Cartão Azul Digital será operacionalizado por 
aplicativo e vai beneficiar usuários e comércio

a implantação do 
Estacionamento 
Rotativo Eletrônico 

Pago - Área Azul em Goiâ-
nia por meio de aplicati-
vo foi tema de audiência 
pública realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e 
Mobilidade (SMT) na ter-
ça-feira (23/7). O encontro 
realizado no auditório da 
Acieg, Setor Oeste, reuniu 
representantes de órgãos 
e entidades da adminis-
tração pública, dirigen-
tes e representantes de 
empresas privadas e de 
organizações da socieda-
de civil e representantes 
da comunidade acadêmi-
ca. Participaram da mesa 
diretiva, o secretário Fer-
nando Santana (SMT); o 
Luiz Antonio Ribeiro, do 
Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico, Sus-
tentável e Estratégico de 
Goiânia - Codese; Zenildo 
Dias do Vale, vice-presi-
dente da Fecomércio e 
presidente do Sindicato 
das Revendedoras de Gas 
do Centro-Oeste; Georgia 
Borba, da Acieg; o chefe 
da advogacia Setorial da 
SMT, Neylismar Luiz Fran-
cisco Neto, e o vereador 
Anselmo Pereira.

Segundo o secretário 
Fernando Santana, a au-
diência é uma ferramen-
ta pública e democrática 
que faz parte do proces-
so que já vem sendo ela-
borado pela Prefeitura 
há pelo menos um ano. 

Além de apresentar a 
proposta da concorrên-
cia pública e os detalhes 
do projeto, a SMT ouviu 
perguntas e sugestões 
dos participantes.

O objeto do processo 
da SMT é a concessão 
onerosa na modalida-
de de concorrência pú-
blica, melhor solução 
técnica de exploração e 
preço/condições como 
compensação, para ges-
tão do monitoramento 
e exploração de vagas 
de estacionamento ro-
tativo eletrônico pago, 
denominado “Área Azul” 
incluindo implantação, 
operação, monitoramento 
e administração por meio 
de controle informatiza-
do e automatizado que 
será denominado de So-
lução de Estacionamento 
Digital (SED) no Municí-
pio de Goiânia.

‘Isso vai trazer conforto 
para o usuário e sustenta-
bilidade para o comércio’, 
afirma o secretário Fer-
nando Santana (SMT).

Goiânia dispõe atual-
mente de 3.600 vagas de 
área Azul no Setor Central 
(1700) e no Setor Campi-
nas (1900), controladas 
pelo sistema de cartões 
impressos, com a implan-
tação do aplicativo a pro-
posta inicial da prefeitura 
é expandir para 11 mil 
vagas na mesma região, 
onde há um comercio 
intenso. Numa próxima 
fase, a expansão visa atin-

gir 30 mil vagas na áreas 
de concentração comer-
cial dos Setores Recanto 
do Bosque, Vila Finsocial, 
Jardim Nova Esperança, 
Residencial Eldorado, Se-
tor Novo Horizonte,Setor 
Marechal Rondon, Setor 
Centro Oeste, Coimbra, 
Bueno, Oeste, Marista, Ae-
roporto, Sul, Pedro Ludo-
vico, Jardim Goiás, Alto da 
Glória, Agua Branca, Leste 
Universitário, Vila Nova, 
Norte Ferroviário.

De acordo com o ges-
tor da SMT, a primeira 
etapa do projeto deve 
levar um ano para ser 
operacionalizada, entre a 
licitação demarcação das 
áreas, numeração das va-
gas e implantação.

‘O controle eletrôni-
co de estacionamentos 
é uma alternativa das 
cidades modernas, sen-
do que atualmente mais 
de 15 capitais estão em 
processo de implanta-

ção dessa modalidade 
de monitoramento das 
vagas, que proporciona 
rotatividade e beneficia 
o comércio local’ expli-
ca Fernando Santana 
(SMT). Ele observa que 
o projeto contribui ain-
da para a mobilidade 
na cidade uma vez que 
garante estacionamento 
para todos. ‘Essa modali-
dade de estacionamento  
vai trazer conforto e se-
gurança para os usuários 
e Goiânia será exemplo 
para o País’, concluiu. 

Vice-presidente da Fe-
comércio, o empresário 
Zenildo Dias do Vale acha 
que a a ampliação da 
Área Azul vai beneficiar 
o comércio uma vez que 
vai permitir a rotativida-
de do estacionamento. ‘O 
aplicativo vai ser muito 
bom, vai ganhar o consu-
midor que vai encontrar 
lugar para estacionar e o 
comerciante que precisa 

vender’, definiu. 

Como vai funcionar
O projeto prevê que a 

Área Azul passará a fun-
cionar pelo aplicativo 
Solução de Estaciona-
mento Digital (nos siste-
mas IOS e Android). Des-
sa forma usuário poderá 
fazer o download e ca-
dastrar seu veículo ( uma 
ou mais placas). Mas se a 
pessoa não tiver o apli-
cativo ela também po-
derá comprar o crédito 
para estacionar com os 
montiores que estarão 
fazendo a fiscalização 
por área, por terminais 
de venda que serão ins-

talados ou em pontos de 
venda no comércio local, 
como já acontece com 
os cartões de Área Azul. 
Ao obter o Cartão Azul 
Digital,  será necessário 
selecionar a vaga e as-
sociar à placa do carro, 
escolhendo o tempo de 
estacionamento (1 ou 
2 horas), com confir-
mação via SMS. Hoje, o 
valor na Área Azul em 
Goiânia varia entre R$ 
1,50 na primeira hora 
e R$ 2,50 na segunda 
hora, sem reajuste des-
de 2014. A arrecadação 
é destinada a melhoria 
do transporte coletivo 
e do trânsito na capital.

Com a nova mobilidade, Área Azul 
subirá de 3600 para 11 mil vagas no 
Centro e em Campinas na 1ª etapa
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Principais benefícios
Assegurar a rotatividade das vagas
Contribuir na sustentabilidade e manutenção do comércio
Modernizar e expandir o sistema Área Azul
Auxiliar o Poder Público na fiscalização e na mobilidade urbana
Aplicar recursos tecnológicos facilitando a vida do cidadão
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 o cantor mineiro Caio liberou o single 
“Sente o Tambor”, uma faixa belíssima que 
resgata as origens do povo brasileiro.

 A série “Quem É Você Alasca?” tá ganhando 
forma e teve novas imagens de sua produção 

divulgas em seu Instagram oficial. O projeto, 
pertence à plataforma de streaming hulu.

 o The hollywood Reporter publicou uma 
matéria em que diz que o Disney Channel 
tem preparado uma nova série animada 

chamada “The Curse of Molly McGee“.

 Escritor de alguns episódios da série 
“Brooklyn Nine-Nine“, Andrew Guest vai 
roteirizar “jNNA” — uma comédia em 
formato de curta-metragem.

FEiRa DE ViNis
Buscando resgatar um pouco 

da história, neste mês do Rock, 
o Passeio das Águas Shopping 

recebe a “Feira de Vinil”, que 
segue até o dia 28 de julho, 

em frente à Magazine luiza. 
Contendo mais de 1.500 discos, 

entre autografados e raros, a 
atração conta também com 

caricaturas de estrelas do rock, 
vídeo games e rádios antigos, 

vitrolas e fitas cassete. Além 
disso, quem visitar a mostra 

também vai ter acesso aos seis 
vinis mais vendidos no mundo e 

no Brasil. A mostra é gratuita.    

iNVENÇÃo 
cUliNÁRia

Está no ar mais um episódio do 
programa “Prazeres da linguiça”, 

um canal de culinária artesanal 
e experimental no Youtube com 

receitas baseadas em linguiça. 
E o prato do dia, feito pelo 

empreendedor Fausto Ramos, 
a frente da Cârnati linguiças 

Artesanais (uma das empresas 
do Grupo Rameiro), foi a 

linguiçosnofe.

oaKBERRY
A rede oAKBERRY de Açaí 100% 

natural, inaugurou recentemente 
sua segunda unidade no 

Flamboyant Shopping Center, em 
Goiânia. Encontrada nos principais 

estados brasileiros, a marca 
conta também com unidades em 

orlando, Miami, Austrália e Dubai. 
Aberta desde maio no Goiânia 
Shopping, a franquia brasileira 

com atuação internacional é 
focada em uma alimentação 
saudável, sendo seu produto 

100% natural, sem corantes, sem 
xaropes e sem gorduras trans.

sUsTENTÁVEl
McDonald’s amplia compra de 
carne proveniente da pecuária 

sustentável no Brasil. A Rede 
foi a primeira do segmento a 

aderir à prática há quase 3 anos 
e reafirmou compromisso de 

fomentar o desenvolvimento 
do setor por meio da sua ativa 

participação no Grupo de Trabalho 
de Pecuária Sustentável (GTPS).

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Recepção - os empresários Marcelo Silveira, jorge Campos, Marina Visconde e Cauê Campos, da Pivot, recepcionaram Eduardo Navarro, 
diretor geral da lindsay no Brasil e Tim hassinger, CEo Global da lindsay, que veio a Goiânia especialmente para visitar a empresa. 

Jantar - o badalado relações-públicas de Brasília, Tiago 
Correia recebeu amigos recentemente com um jantar 
especial feito pelo chef André Rochadel. 

2 3

4

Regência - O Centro Cultural Oscar Niemeyer, sedia hoje, 24.07, 
mais uma apresentação da orquestra Filarmônica de Goiás. o 
concerto terá a regência do maestro leonardo labrada. 
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Encontro - o presidente do Sescon-Goiás, Edson Candido 
Pinto, se encontrou com o vice-governador Lincoln Tejota, 
para tratar de assuntos de interesse contábil.
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impostos
De acordo com balanço da Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Economia, a arrecadação das receitas 
federais somou R$ 119,946 bilhões em junho de 2019. 
O crescimento real (descontada a inflação) comparado 
ao mesmo mês de 2018 chegou a 4,68%. É o maior re-
sultado para o mês desde junho de 2014. No primeiro 
semestre, a arrecadação chegou R$ 757,595 bilhões, 
com aumento real de 1,8%. As receitas administradas 
pela Receita Federal (como impostos e contribuições) 
chegaram a R$ 116,729 bilhões, em junho, com au-
mento real de 4,43%, e acumularam R$ 726,647 
bilhões nos seis meses do ano, alta de 1,17%.

mente
A psicóloga e escritora Karla Cerávolo lançou o livro: “O começo da vida – A atuação do Psi-
cólogo Perinatal no Parto”. A obra documenta a transição de papéis que o nascimento de um 
filho infunde numa família. O livro tem assinatura da Editora Med Book e está disponível para 
venda na Livraria Leitura do Goiânia Shopping e também no Instituto Suassuna.

transportes
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,09% em julho após regis-
trar 0,06% no mês anterior. A queda nos preços dos combustíveis voltou a pressionar o índice para 
baixo, mesmo com os aumentos das passagens aéreas e da energia elétrica. No ano, a prévia da 
inflação acumula alta de 2,42% e, em 12 meses, de 3,27%, conforme divulgado hoje pelo IBGE. A 
maior influência negativa no índice de julho ficou com o grupo dos transportes, que caiu 0,44% em 
relação a junho, revertendo o alta de 0,25%, e contribuindo com -0,08 ponto percentual.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Beneficiários

BB facilita pagamento do Pasep 
para correntistas de outros bancos
responsável pelo 

abono do Programa 
de Formação do Pa-

trimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep), o Banco do 
Brasil (BB) desenvolveu 
uma solução para faci-
litar o pagamento a cor-
rentistas de outros ban-
cos. Os clientes de fora da 
instituição poderão fazer 
uma transferência ele-
trônica disponível (TED) 
com custo zero.

Para efetuar a TED, o 
correntista deverá aces-
sar o endereço www.
bb.com.br/pasep e pedir 
a transferência bancária 
no valor do abono, de 
acordo com o calendá-
rio de pagamento esta-
belecido pelo governo. 
Caso não tenha acesso 
à internet, o beneficiário 
pode fazer o pedido em 
qualquer caixa eletrôni-
co do Banco do Brasil.

Neste ano, o benefí-
cio, destinado a servi-
dores públicos, militares 
e trabalhadores de es-
tatais, que recebem até 
dois salários mínimos, 
será pago a 2,9 milhões 
de trabalhadores, num 
total de R$ 2,6 bilhões.

Segundo o Banco do 
Brasil, cerca de 1,6 mi-
lhão de beneficiários do 
Pasep não são correntis-
tas do BB e serão bene-
ficiados pela TED sem 
custo. O pagamento para 
as inscrições de final 0 
começa na quinta-feira 
(25), mas os correntistas 
do Banco do Brasil rece-
bem automaticamente o 
crédito na conta corrente 
a partir de hoje (23).

Quem pode receber
Pago anualmente ao 

trabalhador cadastrado 
há pelo menos cinco anos 

no programa, o abono sa-
larial do Programa de In-
tegração Social (PIS) e do 
Pasep é creditado a quem 

recebeu até dois salários 
mínimos, em média, e 
trabalhou com carteira 
assinada por pelo menos 

30 dias no ano anterior 
ao pagamento. O empre-
gado precisa ter os dados 
declarados corretamente 

na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).

O valor varia confor-
me o número de meses 
trabalhados formalmen-
te. Quem trabalhou um 
mês com carteira assina-
da ganha 1/12 do salário 
mínimo. Quem trabalhou 
um ano completo, recebe 
o salário mínimo integral, 
hoje R$ 998. No caso de 
falecimento do partici-
pante, basta o herdeiro 
apresentar na agência 
mais próxima do BB os 
documentos que compro-
vem o óbito e a condição 
de beneficiário legal.

Para saber se tem di-
reito ao abono do Pasep, 
o trabalhador pode con-
sultar o site www.bb.com.
br/pasep ou telefonar 
para a Central de Atendi-
mento do Banco do Brasil, 
nos telefones 4004-0001 
e 0800-729-0001.
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O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), exercício 2019/2020, começa 
amanhã  (25). Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão 
o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão o re-
curso disponível para saque em 2020. Recebem também este ano os servidores 
públicos cadastrados no Pasep com dígito final do número de inscrição entre 0 
e 4. Os registros com final entre 5 e 9 receberão no próximo ano.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPlETo 4 PoR-
TAS ÚNICo DoNo ACEITo 
TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

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

Jac t6 VERMElhA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICo DoNo 2.0 
FlEX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 Au-
ToMÁTICo PNEuS NoVoS ACEI-
To TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PlETA ACEITo TRoCA E FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DuPlA ACEITo 
TRoCA E FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMElho 
2003 CoMPlETo 2 PoR-
TAS 1.0 SolEIl R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RuA TV10 
QD 6 lT 1 ST TRoPICAl VERDE 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVEl PQ IND. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Amistoso 

Sub-17 derrota o Paraguai em São Januário

Após 10 dias de trei-
namentos na Granja 
Comary, a Seleção 

Brasileira Sub-17 encarou 
o primeiro dos dois amis-
tosos contra o Paraguai 
programados para o mês 
de julho em São Januário, 
no Rio de Janeiro. De olho 
no Mundial da categoria, 
que será realizado em ou-
tubro no Brasil, a equipe 
comandada pelo técnico 
Guilherme Dalla Déa levou 
a melhor e venceu os pa-
raguaios por 2 a 0 na tarde 
desta terça-feira (23). Os 
gols brasileiros foram mar-
cados por Talles Magno.

As duas seleções vol-
tam a se enfrentar na pró-
xima sexta-feira (26), às 
15h45 (horário de Brasília). 
Novamente com ingressos 

solidários, São Januário re-
ceberá o segundo amisto-
so entre Brasil e Paraguai.

O JOGO
Assim como na catego-

ria Sub-15, a Seleção Bra-
sileira Sub-17 mostrou um 
futebol envolvente e bateu 
o Paraguai em São Januá-
rio. Pressionando a saída 
de bola, os paraguaios 
tentaram surpreender no 
início da partida. Aos dois 
minutos, o atacante Pre-
sentado aproveitou o va-
cilo da zaga brasileira, in-
vadiu a área e finalizou por 
cima. Após o susto inicial, o 
Brasil controlou as ações 
e respondeu aos nove mi-
nutos. Aberto na direita, 
Talles Magno recebeu de 
Daniel Cabral, avançou 

na diagonal, tabelou com 
Reinier e, dentro da área, 
finalizou cruzado para a 
defesa do goleiro.

Aos 19 minutos, a Se-
leção Brasileira por muito 
pouco não saiu na frente. 
Com uma sequência de 
quatro finalizações, a Ca-
narinha emplacou uma 
blitz dentro da área, mas 
a zaga adversária segurou 
a pressão. Principal arma 
ofensiva do Paraguai, Pre-

sentado teve ótima chance 
aos 31 minutos, mas pa-
rou na grande defesa de 
M. Donelli, que se esticou 
todo para espalmar para 
escanteio. Sem diminuir o 
ritmo, o Brasil chegou com 
perigo novamente aos 42 
minutos em cobrança de 
escanteio de Yan. Na se-
gunda trave, Renan subiu 
mais alto que os defenso-
res e, de cabeça, acertou 
o travessão. Já nos acrés-

cimos, Talles Magno foi 
premiado pela entrega 
e abriu o placar em São 
Januário. Após ser trava-
do na primeira oportuni-
dade, o camisa 9 pegou 
o rebote do goleiro em 
chute de Reinier e, de ca-
beça, conferiu para o fun-
do das redes, 1 a 0.

O Brasil voltou do inter-
valo em cima do Paraguai 
e deu trabalho a Damian. 
Logo no primeiro minu-

to, Daniel Cabral arriscou 
de fora da área e obrigou 
o goleiro a mandar para 
a escanteio. Na cobrança, 
Luan Patrick pegou o re-
bote e finalizou para outra 
boa defesa do paraguaio. 
Com o faro de gol apurado, 
Talles Magno mostrou que 
conhece bem os atalhos 
de São Januário. Aos 10 
minutos, o atleta da base 
vascaína emendou um 
chute certeiro no canto e 
ampliou a vantagem bra-
sileira, 2 a 0. Bem postado, 
a Seleção Brasileira seguiu 
controlando as ações e 
evitou qualquer tipo de 
reação do Paraguai, que 
tentou adiantar as linhas, 
mas não conseguiu levar 
perigo ao gol brasileiro.

BRASIL
M. Donelli; Yan (Gustavo 

Garcia), Henri, Luan Patrick 
(Patryck) e Renan; Daniel 
Cabral, Talles Costa (Mar-
cos Leonardo) e Reinier 
(Marquinhos); Gabriel Ve-
ron (Diego Rosa), M. Araujo 
e Talles Magno. Técnico: 
Guilherme Dalla Déa.

Em preparação para a Copa do 
Mundo, que será realizada em 
outubro no Brasil, Seleção Brasileira 
supera os paraguaios por 2 a 0 na 
tarde de terça-feira (23)
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