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adesão ao rrf impõe peso 
político e social, diz economista
A possível adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), 
do Governo Federal, não é a melhor alternativa para o Estado, na 
análise do professor  da Faculdade de Economia da PUC-GO, Valdi-
vino de Oliveira. O programa que foi criado pelo Governo Federal, 
para socorrer os Estados em dificuldades, segundo ele, não cumpriu 
suas finalidades e teve poucas adesões e impõe muito sacrifício, 
com exigência de contrapartida pesada, política e socialmente. O 
economista Valdivino de Oliveira é ex-secretário de Fazenda de 
Goiás, Distrito Federal e de Fianças, na administração do prefeito 
Nion Albernaz.
Adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)?
O RRF foi concebido em um ambiente econômico desfavorável aos 
estados: economia em recessão e o Estado, cada vez mais gigante, 
não conseguindo cumprir suas obrigações financeiras. O programa 
instituído pela União não cumpriu suas finalidades. Poucos estados 
aderiram e não deram conta de cumprir as exigências do programa. 
Sua única vantagem é a de liberar o estado dos pagamentos das 
parcelas da dívida, administrada pelo tesouro federal, transferindo 
estas obrigações para o futuro.
E a contrapartida do governo estadual para a adesão ao RRF?
A contrapartida é pesada, política e socialmente. Não permite a 
concessão de qualquer aumento, a qualquer título de despesas 
com pessoal, criação de cargos, alteração na estrutura de pessoal, 
realização de concursos públicos, etc. Além disto, proíbe-se a con-
cessão ou aumento de benefícios fiscais, sem convênio CONFAZ. 
Ainda obriga-se a criação de um Conselho de Supervisão, formado 
por dois representantes do governo federal e um do governo local, 
para monitorar o desempenho financeiro do Estado, entre outras 
atribuições.
Esse conselho implica em perda de poder do governo?
Este policiamento reduz a autonomia administrativa do estado. 
Além de tudo isto o Estado é obrigado a privatizar suas empresas 
de energia, do sistema financeiro, de saneamento e outras. Ou seja, 
o custo do RRF é maior que o benefício que pode proporcionar. 
Qual a alternativa ao RRF para ajustar as contas do Estado?
A alternativa ao RRF poderia ser um conjunto de medidas, tais 
como, “esterilização” do déficit recebido, otimização da arrecadação, 
gestão de fluxo de caixa e, paulatinamente, reduzir o tamanho do 
Estado, além de, junto com o setor produtivo, buscar um ambiente 
de retomada do crescimento econômico.
E se o Congresso não aprovar a reforma da Previdência dos Estados, 
qual seria a melhor solução em Goiás? 
Na hipótese do Congresso não aprovar a reforma previdenciária 
dos estados e municípios, o Estado deverá propor à Assembleia 
sua própria reforma, seguindo os padrões discutidos com o pró-
prio Congresso. O déficit estadual com a previdência é grande e 
precisa, no longo prazo, eliminá-lo.

iRis REpEtE gEsto 
dE 36 anos atRás
o prefeito Iris Rezende repetiu ao afirmar, duran-
te visita nessa quarta-feira (24/07) o canteiro de 
construção da Avenida leste-oeste, próximo à Rua 
74, no Centro, que não permitirá a derrubada das 
casas de nenhuma das 60 famílias, construídas ao 
à margem do traçado da obra, sem antes definir 
um local digno para abrigá-las, o gesto produzido 
a poucos dias da realização do “Mutirão das 1.000 
casas em um dia”, em 1983. 

dE poRta Em poRta, 
convidando as famílias 
A poucos dias do Mutirão que construiu as primeiras 
mil casas da Vila Mutirão, há 36 anos, o então gover-
nador Iris Rezende visitou pessoalmente dezenas de 
barracos de lona e madeirite, à margem da antiga fer-
rovia, que está sendo substituída pela Avenida leste-
-Oeste. Nas primeiras visitas, todas realizadas em fins 
de tarde e sem agenda, registradas apenas por esse 
colunista, que na época era repórter da Rádio Difuso-
ra, Iris chegava de surpresa e batia na porta dos ve-
lhos barracos, convidando as famílias a se mudarem 
para a nova vila, soerguida dias depois, com mão de 
obra doada espontaneamente por populares. Eu con-
to mais detalhes da história das visitas ris numa das 
próximas edições da coluna.

pRóximos da lista
Quando ocorrerão novas baixas na equipe do gover-
no de Ronaldo Caiado? Não vão demorar muito. E 
quais serão os próximos? Quem não está produzin-
do a contento, independentemente da naturalidade 
já está no radar. Qualquer um ou uma, que não está 
cumprindo o prometido ou de quem está muito 
aquém do que se esperava. Barbas de molha.  

BRonca do lEitoR
“Goiás perdeu um grande senador e ganhou um pés-
simo governador”, Itamar Martins, corretor de imóvel 
líder político em Senador Canedo, um dos mais entu-
siastas da campanha do democrata Ronaldo Caiado 
ao governo, em 2018.

culpa é do passado
Mas como essa coluna vem reiterando, inclusive 
destacando na nota de abertura da edição anterior, 
“Caiado precisa de mais tempo para viabilizar o go-
verno”.  A “moita de espinhos arranha gato” em que 
entrou o governador, ao assumir em 1º de janeiro,  
não foi construída por ele. Ele tem tentado de to-
das as maneiras encontrar caminhos, para equalizar 
os problemas do Estado. No entanto, os resultados 
ainda não apareceram.  Mas há sinais de que o go-
verno será positivo em áreas importantes, enquanto 
se resolve as questões em Brasília, como a Segurança 
Pública, que tem melhorado.

disputa
A disputa entre os irmãos deputados Antônio Gomide 
e Rubens otoni, pela presidência do Diretório Estadu-
al do PT, vem mexendo com os nervos da militância 
da legenda. A Convenção será em agosto.  

anápolis E Jataí
Antônio Gomide em Anápolis e humberto Machado, 
em jataí, formam a dupla de pré-candidatos melhor 
avaliados, na corrida respectivamente pelas prefeituras 
de Anápolis e jataí. Se a eleição fosse realizada hoje e es-
tivessem na disputa, praticamente não haveria concor-
rentes competitivos.  Gomide deve disputar a prefeitura 
terceira e humberto, pela quinta vez. Venceram todas.

mdB dE goiânia

Se o presidente do Diretório Estadual do MDB, 
Daniel Vilela, não prorrogar o mandato do atual 
diretório metropolitano do partido, novo diretório 
será eleito na primeira quinzena de outubro.  

nElto discutE com moRo 
a indEpEndência do coaf
líder da bancada do Podemos na Câmara, deputado 
josé Nelto (Go) se reuniu com o ministro da justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, nessa terça-feira 
(23/07), para discutir a ampliação da autonomia fun-
cional e administrativa do Coaf, Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras. A ideia, segundo o depu-
tado, seria transformá-lo em autarquia.  o promotor 
público de Goiás, Fernando Krebs, também partici-
pou da reunião em que se discutiu o tema.

nova sEdE da assEmBlEia
Vão de “vento em popa” as obras da construção 
da nova sede da Assembleia legislativa, próxima 
ao Paço Municipal. homens e máquinas trabalham 
em ritmo acelerado, e a paisagem da construção já 
pode ser notada por quem passa pelas imediações. É 
pretensão do presidente da Casa, deputado lissauer 
Vieira, inaugurar a obra dentro do seu mandato.  
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ReencontRo

Governador Ronaldo Caiado (DEM) man-
tém a tradição de transferência da capital 
para a Cidade de Goiás. A programação 
segue o ritual, com instalação dos pode-
res, inauguração de obras, homenagens 
e atividades culturais. Momento de lem-
brança de um passado bem recente. já 
que foi na antiga capital o início da cam-
panha vitoriosa do ano passado. Carava-
nas de diversas regiões se deslocaram a 
Goiás para o encontro com Caiado. 
 
BolsonaRo em Goiânia
jair Messias passa pela capital goiana em 
uma ou duas vezes no final de semana. Tem 
compromisso familiar na sexta. E pode che-
gar para assistir ao jogo entre Goiás x Atléti-
co Mineiro, no Serra Dourada, no domingo. 
Convite feito pelo senador jorge Kajuru, que 
estará no comando do trabalho de sua nova 
equipe de esportes. 

passo 
Kajuru diz ter conversado com o presidente 
sobre a volta do patrocínio da Caixa Econômi-
ca Federal aos clubes profissionais. Conversa 
terá sequência nos próximos dias. Se for reto-
mado, o patrocínio será restrito a equipes que 
participem das Séries A e B. em Goiás, esta-
riam aptos Atlético, Goiás e Vila Nova. 

pVzinho
Falando em esporte, o líder comunitário e 
cronista esportivo PVzinho da Galera tem 
feito um belo trabalho na Região Noroes-
te, com o projeto Bola de ouro. Com apoio 
de empresários da região, vem mantendo 
o projeto em quadra pública, instalada no 
jardim Curitiba, colhendo resultados em 
alguns torneios fora de Goiânia. Exemplo 
de dedicação, que tem tirado crianças e 
adolescentes da rua que tem mostrado 
um futuro para os participantes. PVzinho 
comemora a ida de um de seus garotos 
para o Athletico-PR.

hoRa de peneiRaR
Mais de 30 nomes foram lançados ou apre-
sentados para concorrer à prefeitura de 
Goiânia. A partir de agosto, será a hora de 
ver quem tem água no jacá. ou capacidade 

para se afirmar. Partidos à esquerda, do PT 
ao PSol devem lançar nomes ou formar co-
ligações entre si. o Novo faz seleção interna 
e terá candidato. Íris Rezende vai esperar a 
chegada do próximo julho, mas tudo indi-
ca que será candidato à reeleição. Entre os 
outros postulantes, Francisco jr e Elias Vaz 
aparecem com melhores condições de arti-
culação. o PSl terá candidato dentro da sua 
estratégia de crescimento e o nome será 
Major Araújo. PP e Pros podem construir 
candidaturas competitivas. 

homenaGem
Em Aparecida de Goiânia, o viaduto da 
Avenida São Paulo, no cruzamento com a 
Rudá, levará o nome de joão Antônio Bor-
ges, que foi secretário, vereador e presi-
dente da Câmara Municipal de Aparecida, 
e que faleceu em 2017.

pelo meio amBiente
japoneses usando o esporte mais uma 
vez para ensinar. Pela reciclagem de 
metais de aparelhos eletrônicos, conse-

guiram retirar ao ouro, a prata e o bron-
ze para confeccionar as medalhas que 
serão entregues aos atletas vencedores 
dos jogos olímpicos do ano que vem. 
Ah, as instalação estão praticamente 
prontas um ano antes do evento. 

inoVação
Está chegando ao mercado o primeiro 
sistema contábil rodado 100% na Web. 
Cinco grandes empresas compartilha-
ram sua experiência para atingir esse 
objetivo, formando uma joint-venture, 
a OneFlow. A goiana Tron Informática, 
pioneira na produção de softwares para 
o setor é uma das cinco. 

noVos aGentes
Governo de Goiás lança edital para a con-
tratação de 500 novos agentes prisionais, 
sendo apenas 45 vagas para mulheres.  As 
inscrições serão abertas em agosto, para 
unidades de Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Goianésia, Caldas Novas, Rio Verde, 
Itaberaí, Formosa, Palmeiras e Luziânia. 

poR que?
Alberto Toron deixou a defesa de João de 
Deus e levou junto outros oito advogados 
que atuavam na causa. 

marcelohel@gmail.com

“A injustiça num lugar 
qualquer é uma ameaça à 

justiça em todo o lugar”. 
(Martin luther King)

depoimento

PF ouve suspeitos de invadir telefone celular de Moro
a Polícia Federal (PF) 

começou a ouvir nes-
ta quarta-feira (24) 

os depoimentos de quatro 
suspeitos de acessar, sem 
autorização, o telefone ce-
lular do ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro. Suspeitos de divulgar 
parte das comunicações do 
ministro com procuradores 
da República que integram 
a força-tarefa Lava Jato, Da-
nilo Cristiano Marques, Gus-
tavo Henrique Elias Santos, 
Suelen Priscila de Oliveira e 
Walter Delgatti Neto foram 
detidos nesta terça-feira 
(23) em caráter temporário 
e prestam depoimento na 
Superintendência da Polícia 
Federal, em Brasília.

Segundo a PF, os quatro 
são investigados pela su-
posta prática de crimes ci-
bernéticos e foram detidos 

nas cidades de Araraquara, 
São Paulo e Ribeirão Preto. 
Além dos quatro manda-
dos de prisão temporária, 
também foram cumpridos 
sete mandados de busca e 
apreensão. Segundo Ario-
valdo Moreira, advogado 
do casal Gustavo e Suel-
len, seus clientes foram 
detidos em São Paulo, de 
onde foram transferidos 
para a capital federal, onde 
passaram a noite em uma 
sala de delegacia no Aero-
porto Juscelino Kubitschek.

Mensagens
Para o defensor, Gusta-

vo foi detido por ser amigo 
de Walter. “Estou presu-
mindo que a Suelen está 
presa por ser companheira 
do Gustavo. E que ele está 
aqui por ter certa relação 
de amizade com o Walter”, 

disse Moreira, revelando 
que Gustavo confirmou ter 
recebido de Walter, pelas 
redes sociais, imagens de 
uma suposta mensagem 
enviada pelo então juiz fe-
deral Sergio Moro a outras 
autoridades públicas.

“Segundo Gustavo, Wal-
ter mostrou a ele algumas 
interceptações de uma au-
toridade há algum tempo. 
Essa autoridade era o hoje 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
mas Gustavo negou qual-
quer envolvimento com 
a interceptação dessas 
mensagens. E, inclusive, 
chegou a alertar Walter 
que aquilo lhe causaria 
problemas”, declarou o 
advogado, acrescentando 
que Gustavo não se recor-
da da data exata em que 
Walter lhe enviou cópia 

das mensagens.
Ainda segundo o defen-

sor, seu cliente não denun-
ciou o amigo pela relação 
de amizade que os dois 
mantinham, mesmo que, 
segundo Gustavo, não se 
vejam há muito tempo.

Ainda de acordo com 
Moreira, na breve conversa 
que tiveram na delegacia 
da PF no Aeroporto Jusce-
lino Kubitschek, Gustavo 
comentou que o quarto 
suspeito, Danilo Cristiano, 
também foi envolvido na 
investigação devido a la-
ços de amizade com Wal-
ter. “O Gustavo disse que, 
com certeza, o rapaz caiu 
de alegre, tal como ele 
mesmo. Esses foram os 
termos que ele usou”, co-
mentou o advogado, afir-
mando que seu cliente 
conhece Danilo “de vista”.

Os quatro mandados 
de prisão temporária e os 
sete de busca e apreensão 
foram emitidos pelo juiz 
Vallisney de Souza Oliveira, 
titular da 10ª Vara Federal 
de Brasília. Em sua deci-
são, o magistrado aponta 
que, ao pedir autorização 
para cumprir os mandados, 
a PF indicou, entre outras 
coisas, que, entre 18 de 
abril e 29 de junho, Gus-
tavo movimentou em sua 
conta bancária R$ 424 mil. 
Suelen, por sua vez, movi-
mentou pouco mais de R$ 
203 mil entre 7 de março e 
29 de maio. Ainda segundo 
a PF, Gustavo, um DJ de 28 
anos, informou ao banco 
em que tem conta que seu 
rendimento mensal é da 
ordem de R$ 2.866. Suelen 
informou ganhar, mensal-
mente, cerca de R$ 2.192.

“Diante da incompa-
tibilidade entre as mo-
vimentações financeiras 
e a renda mensal, faz-se 
necessário realizar o ras-
treamento dos recursos 
recebidos ou movimenta-
dos pelos investigados e 
de averiguar eventuais pa-
trocinadores das invasões 
ilegais dos dispositivos 
informáticos”, concluiu o 
juiz federal ao autorizar a 
quebra do sigilo bancário 
dos quatro suspeitos de in-
tegrar organização crimi-
nosa e invadir os celulares 
não só de Moro, mas tam-
bém do desembargador 
Abel Gomes, do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião; do juiz federal Flávio 
Lucas, da 18ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro, e dos 
delegados federais Rafael 
Fernandes e Flávio Vieitez.
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LiXO RecicLÁVeL

Coleta do lixo reciclável de Goiânia é 
a 3ª melhor do Brasil, revela ranking

a coleta do lixo reci-
clável de Goiânia é 
a 3ª melhor do Bra-

sil. Segundo ranking divul-
gado pelo jornal Folha de 
S.Paulo, tendo por base le-
vantamento da Associação 
de Empresas de Limpeza 
(Abrelpe), a capital do es-
tado recicla 5,7% dos resí-
duos produzidos. Por uma 
pequena margem, perde 
apenas para Florianópolis 
(SC) e Palmas (TO), ambas 
com 6%. “Como no mutirão, 
este é um trabalho feito a 
muitas mãos”, afirma o pre-
feito Iris Rezende numa re-
ferência às atividades dos 
catadores de materiais que 
atuam em cooperativas.

Iris implantou, em 2008, 
o programa Goiânia Cole-
ta Seletiva, que completa 
11 anos. Equipes vão de 
casa em casa em busca 
de materiais que possam 
ser reciclados e doados às 
cooperativas. A preserva-
ção do meio ambiente na 
cidade associa-se com a 
inclusão social ao oferecer 

inúmeras oportunidades 
a trabalhadores que quei-
ram atuar no setor.

No dia 13 de fevereiro 
deste ano, o programa Goi-
ânia Coleta Seletiva ga-
nhou um capítulo especial 
com a inauguração de três 
novos centros de triagem 
para materiais recicláveis. 
A medida foi concretizada 
graças a uma parceria en-
tre prefeitura de Goiânia, 
15ª promotoria de Justiça 
do Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO), 
Central de Trabalhadores 
dos Catadores de Mate-

riais Recicláveis (Uniforte), 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e cooperativas 
do setor.

Na solenidade que 
aconteceu na nova sede 
da cooperativa Carrossel, 
localizada no setor Santos 
Dumont, o prefeito desta-
cou que “vocês nos ajudam 
a reduzir a quantidade de 
materiais que vão de for-
ma desnecessária para 
o nosso aterro”. Naquele 
dia foram também inau-
guradas a Cooperfami, no 
setor Barra da Tijuca, e a 
Cooper Rama, na Chácara 

de Recreio São Joaquim. 
As novas centrais passa-
ram a contar com galpões 
modernos, com placas de 
energia solar, aproveita-
mento de água de chuva, 
tratamento acústico e ou-
tros dispositivos de sus-
tentabilidade.

Mais recentemente, no 
dia 03 de julho, o prefei-
to Iris Rezende assinou 
permissão de uso de área 
à Seleta Cooperativa de 
Catadores de Material Re-
ciclável, de 2 mil m², no 
residencial Paulo Estrela. A 
organização conta com 20 

famílias que atuam desde 
2008 no Jardim Novo Mun-
do e, com o novo galpão, 
contemplará 50 famílias. 
“A prefeitura é parceira 
das entidades. Vamos in-
centivar para que cresçam, 
ajudem a criar empregos e 
a deixar a cidade mais lim-
pa”, ressaltou Iris.

Projeto Cata-treco reco-
lhe móveis e objetos para 
evitar que sejam descarta-
dos de forma indevida

Outro instrumento à 
serviço da reciclagem é o 
projeto Cata-treco, implan-
tado em 2011, integrado 

ao programa Goiânia Cole-
ta Seletiva. Para quem vai 
dispensar algum móvel ou 
objeto, como fogão, sofá, 
televisão ou colchão, por 
exemplo, a Companhia de 
Urbanização de Goiânia 
(Comurg) tem um serviço 
exclusivo e gratuito para 
recolher e facilitar o des-
carte desses móveis.

O objetivo do Cata-
-treco é evitar que estes 
materiais sejam descarta-
dos de forma indevida em 
vias públicas, lotes baldios, 
praças e margens de cór-
regos, gerando inúmeros 
transtornos como poluição 
do ambiente e prolifera-
ção do mosquito Aedes 
aegypti. Todo material re-
colhido é repassado às 15 
cooperativas cadastradas 
no programa, beneficiando 
diversas famílias. Os ma-
teriais não reaproveitados 
são encaminhados para o 
aterro sanitário.

Outro destaque é o Eco-
ponto Guanabara, inaugu-
rado em maio de 2018. A 
população dispõe de espa-
ços para depositar peque-
nos volumes de resíduos 
de construção civil, poda 
de árvores, móveis, reci-
cláveis, eletroeletrônicos, 
óleo de cozinha e pneus. 
Essa foi a primeira unida-
de inaugurada em Goiânia. 
Está localizado entre as 
ruas GB-5 e GB-6, no Jar-
dim Guanabara II.

Perde, por 
pequena 
margem, apenas 
para Florianópolis 
e Palmas, ambas 
com 6%
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saúde 

Prefeitura inaugura nova sede do Centro 
de Saúde da Família Novo Planalto
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS),  inaugu-
ra nesta quinta-feira,  25 de 
julho, 9 horas, a nova sede do 
Centro de Saúde da Família 
Novo Planalto (CSF). A unida-
de vai receber as equipes do 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) que atuavam nos anti-
gos CSFs Jardim Colorado e 
Novo Planalto, que funcio-
navam em casas alugadas e 
agora terão sede própria.

Os atendimentos serão 
realizados por quatro equi-
pes de Saúde da Família , 
composta por  01 médico, 

01 enfermeiro, 01, técnico 
de enfermagem e 05 agen-
tes comunitários de saúde 
e duas equipes de Saúde 
Bucal, formada por 01 au-
xiliar de saúde bucal e 01 
cirurgião dentista.  Cerca de 
14 mil moradores  recebe-
rão atendimento nas áreas 
de acolhimento, consultas 
médicas, odontológicas e 
de enfermagem, além de 
tratamento odontológico, 
visitas domiciliares, ações 
de  prevenção, educação e 
promoção da saúde, vacinas, 
curativos e outros serviços. 

No CSF Novo Planalto 

serão realizados em média 
2.284 consultas médicas e 
de enfermagem e 15.000 

visitas domiciliares por 
mês. No total  11 bairros 
da região Noroeste serão 

beneficiados: Camargo, Jd. 
Colorado, Jd. Das hortênsias, 
Jd. Hellou, Jd. Vista Bela, Jd. 

Novo Planalto, Residencial 
Ângulo, Residencial Lago 
azul, Residencial Mansões 
Paraíso, Residencial Marin-
gá e Residencial Privé Norte.  

O local conta com 
731,81 m², e dispõe de 06 
consultórios médicos, 03 
consultórios odontológicos, 
01 sala de vacina, 01 far-
mácia, 01 almoxarifado, 01 
escovódromo, 01 sala de 
triagem, 01 sala de cuida-
dos pré-emergência, 01 sala 
de administração, 01 copa, 
01 sala de observação, 02 
sanitários acessíveis e 01 
auditório entre outros.
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  os atores Benedict Cumberbatch 
(“Vingadores: ultimato“) e Claire Foy (“The 
Crown“) vão estar juntos o filme “Louis Wain”, 
uma cinebiografia do conceituado artista inglês.

  A Taylor,  lançou de surpresa de “The 

Archer”, o novo single. A faixa, que pertence 
ao disco “Lover”, é a terceira prévia do 
projeto liberada pela cantora.

  Foi anunciado pela Amazon Prime Video que 
a segunda temporada de “Homecoming“, um 

de seus mais recentes sucessos, terá Janelle 
Monáe no papel principal.

  O cantor Lenny Kravitz sonha com as 
próprias férias em seu novo clipe, “5 More 
Days ‘Til Summer”.

THE BlEND
Inspirado pela obstinação e pela 

experiência da jornada, O Boticário 
lança a nova marca de perfumaria 
masculina The Blend, que traduz a 
personalidade do homem criativo 

que busca qualidade, originalidade 
e presença. Quatro experts 

renomados de diferentes países, 
incluindo o brasileiro Adilson Rato, 

fizeram parte da intensa jornada 
que resultou na elaboração do 

blend inconfundível.

ciNEMa
A segunda exibição do Cinema 

no Garden, uma das atrações do 
Flamboyant Garden Festival, será 
nesta quinta-feira, dia 25 de julho, 

às 19h30 com o filme “Toy Story 
3”. A sessão que acontece em 

frente ao polo gastronômico do 
shopping tem entrada franca para 

toda a família. Para proporcionar 
toda comodidade e conforto, o 

Cinema no Garden terá um telão 
de 6m de comprimento por 3,5m 

de altura com almofadas e tapetes 
distribuídos pelo chão para dar ao 
público aquela sensação de estar 

em casa.

EMBaiXaDiNHa 
O Buriti Shopping realiza na quinta-

feira (25), às 15 horas, campeonato 
de embaixadinha para crianças 

de 3 a 12 anos. O evento, gratuito, 
será na arena de futebol, um dos 
espaços montados no shopping 

durante o mês de julho para 
envolver os pequenos no clima 

dos Jogos Pan Americanos. Haverá 
premiação para os primeiros 

colocados na disputa.

FEiRa iNDiaNa
Ainda dá tempo de aproveitar os 
produtos em exposição da Feira 

indiana, no Passeio das Águas 
Shopping. Até dia 31 de julho, o 

público poderá conferir de perto as 
peças de artigos, trajes, móveis e 

decoração, que representam bem a 
multiplicidade étnica e cultural 

da Índia, com preços acessíveis. 
A ação está localizada próximo 

ao supermercado Bretas e 
é aberta das 10h às 22h, de 

segunda a sábado, e das 14h às 
20h aos domingos.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Apresentação - Engenheiros Paulo Henrique Ribeiro e Eduardo Oliveira recebem 
Renato Tavares e Guilherme Oliveira em apresentação da Machine Control.

Visita - O produtor rural de Indiara, Alaor Ávila (esq), foi 
recebido pelo casal Jeanete Silveira e Jorge Campos, da Pivot.

2 3

4

Aniversário - A magia do circo tomou conta do renomado 
restaurante Imperador no setor Marista. A empresária 
Camila Marinho abriu as portas para receber amigos e 
familiares e juntos comemorar o seu aniversário.
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Viva Saudável - O empresário Edson Costa e a publicitária 
Wanessa Costa marcaram presença no Órion Business & Health 
Complex durante o Viva Saudável Órion.
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Justiça

Advogados deixam defesa de João de Deus

a defesa do médium 
João Teixeira de 
Farias, conheci-

do como João de Deus, 
anunciou nesta quarta-
-feira(24), que deixou a 
causa. Em nota, o advo-
gado Alberto Toron in-
formou que equipe de 
nove profissionais não 
vai mais atuar a favor 

do médium por “impe-
rativo ético”. O motivo 
não foi divulgado.

“A defesa técnica do 
Sr. João Teixeira de Faria, 
conhecido como João de 
Deus, renuncia à cau-
sa. Por imperativo ético, 
não podemos declinar 
as razões. Contudo, rei-
teramos nossa confiança 

na inocência do Sr. João 
e repudiamos a irrepará-
vel injustiça de manter 
preso preventivamente, 
um homem de 77 anos, 
doente, que ainda aguar-
da um veredicto sobre 
as acusações lançadas 
contra si. Confiamos que 
em um futuro breve a 
verdade e a Justiça se-

jam restabelecidas”, dis-
se a defesa na nota.

João de Deus foi pre-
so preventivamente em 
16 de dezembro do ano 
passado por denúncias 
de abuso sexual. Até o 
momento, o Ministério 
Público de Goiás (MP-
-GO) apresentou nove 
denúncias contra ele, 

nas quais é acusado de 
crimes como estupro 
de vulnerável e viola-
ção sexual. Segundo o 
MP, os crimes ocorreram 
pelo menos desde 1990, 
sendo interrompidos em 
2018, quando as primei-
ras denúncias foram di-
vulgadas pela imprensa.

Segundo os advoga-

dos, durante os depoi-
mentos prestados à po-
lícia e à Justiça, João de 
Deus negou as acusações 
e disse que nunca prati-
cou abusos contra mulhe-
res que frequentaram a 
Casa Dom Inácio Loyola, 
em Abadiânia (GO), onde 
ele atendia pacientes em 
busca de cura espiritual.

Equipe de nove profissionais não vai mais atuar a favor do médium por “imperativo ético”
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Economia 

Governo anuncia regras para saque do FGTS
O governo federal 
anunciou nesta quarta-
-feira(24) a liberação 
de saques de contas ati-
vas e inativas do Fundo 
de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e do 
PIS-Pasep. O anúncio 
ocorreu no Palácio do 
Planalto com a presença 
do presidente Jair Bol-
sonaro e do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

De acordo com o go-
verno, os saques do 
FGTS começarão em se-
tembro e serão de até 

R$ 500 por conta.
Mais cedo, o ministro-

-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, já havia adian-
tado o limite de R$ 500. 

Na última terça-feira 
(23), o ministro da Eco-
nomia afirmou que a 
liberação de recursos 
do FGTS e do PIS tota-
lizará R$ 42 bilhões até 
o fim do ano que vem. 
Segundo ele, a injeção 
de recursos na economia 
deverá somar R$ 30 bi-
lhões neste ano e R$ 12 
bilhões em 2020.
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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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Jogos pan-americanos

Brasil estreia com vitória no vôlei 
de praia nos Jogos Pan-Americanos

o Brasil estreou com 
vitória nos Jogos 
Pan-Americanos de 

Lima, no Peru. Responsá-
veis por serem os primei-
ros brasileiros a entrar em 
ação na competição, Thia-
go e Oscar venceram a du-
pla Sebastian Valenciano 
e Victor Alpizar, da Costa 
Rica, no vôlei de praia mas-
culino, por 2 sets a 0 (par-
ciais de 21/13 e 21/14)

Os brasileiros não tive-
ram dificuldades em sua 
estreia. Apesar do equilíbrio 
nos pontos iniciais do pri-
meiro set, os costa-rique-
nhos estacionaram no 9º 
ponto, dando a possibilida-
de do Brasil abrir vantagem. 

Com um erro de saque dos 
adversários, Thiago e Oscar 
fecharam em 21 a 13.

O segundo set seguiu o 
mesmo roteiro, e terminou 
com os mesmos 13 minutos 
do primeiro. O equilíbrio se 
fez presente no início, mas 
a dupla brasileira abriu boa 
vantagem no período e fe-
chou em 21 a 14.

Thiago e Oscar voltam 
a entrar em quadra nesta 
quinta-feira, às 11h50 (de 
Brasília), contra Mauricio 
Vieyto e Marco Cairus, a 
dupla do Uruguai. Os brasi-
leiros estão no Grupo C da 
competição, que além dos 
uruguaios e costa-riquenhos, 
conta com a dupla de Cuba.

Thiago e oscar venceram a dupla 
Sebastian Valenciano e Victor Alpizar, 
da Costa Rica, no vôlei de praia 
masculino, por 2 sets a 0
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