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n Causou polêmica nas redes sociais a 
foto do governador Ronaldo Caiado, so-
zinho, em um palanquim que o colocou 
acima de todos em uma das solenidades 
da transferência da sede do governo 
para a Cidade de Goiás. 

n Por conta da sua proposta de 
aumentar para R$ 1.000 reais o 
saque anual no FGTS, o deputado 
federal José Nelto viajou na sema-
na passada a São Paulo só para dar 
entrevistas a grandes veículos da 
imprensa nacional.

n o governador Ronaldo Caiado ainda 
não esclareceu o que o levou a demitir 
o presidente e dois diretores da Code-
go, mas parece cada vez mais eviden-
te que a estatal estava sendo foco de 
práticas de corrupção.

n Depois de garantir que encerrou o 
seu ciclo na política, o ex-governador-
-tampão Zé Eliton está fazendo exata-
mente o contrário. Ele voltou a se rela-
cionar com Marconi Perillo e também 
tenta rearticular seus contatos.

n Pesquisa de um instituto de credibili-
dade sobre a sucessão municipal em Ca-
talão dá o prefeito Adib Elias com 54% 
das intenções de voto, se as eleições 
fossem hoje. Em 2º lugar, o deputado 
Gustavo Sebba com 6%. 

n Os desvios na Codego não são iso-
lados. Há fatos parecidos se repetindo 
na esfera da Secretaria estadual de 
Esportes & Lazer. Um dos superin-
tendentes da pasta, Amarildo Filho, 
está prestes a botar a boca a boca no 
trombone.  

n o batismo do neto do ex-governador 
Marconi Perillo, há poucos dias em sua 
propriedade rural em Pirenópolis, ocor-
reu em clima de discrição e contou com 
pouco mais de 10 convidados, familiares 
próximos em sua maioria.

n Parte considerável dos condecorados 
com a Ordem do Mérito Anhanguera 
não apareceu para receber a medalha na 
solenidade realizada na Cidade de Goiás, 
na semana passada. O cerimonial do Pa-
lácio das Esmeraldas falhou.

n o deputado estadual humberto Aidar, 
do MDB, diz que foi maltratado pelo pre-
sidente da Goinfra Ênio Caiado. E que, se 
não for desagravado pelo governador 
Ronaldo Caiado, deixará a base gover-
nista na Assembleia. 

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

Pela primeira vez em toda a história das solenidades de transferência 
da sede do governo do Estado para a Cidade de Goiás, iniciada em 
1988, mediante uma lei estadual (a de número 10.460), o presidente 
da Assembleia não teve a oportunidade de se manifestar durante a 
cerimônia oficial na praça principal da velha capital, na semana pas-
sada. Lissauer Vieira foi até homenageado pelo governador Ronaldo 
Caiado com uma das comendas mais graduadas da Ordem do Mérito 
Anhanguera, criada pelo ex-governador Marconi Perillo, mas deixou 
de ser chamado pelo cerimonial para usar o microfone - ao contrário 
do sempre aconteceu: o chefe do Poder Legislativo Legislativo mar-
cava presença como a segunda autoridade em importância a falar 
depois do governador. O episódio confirma a declarada indisposição 
do governador com Lissauer Vieira, a ponto de atropelar o cerimonial 
e uma tradição de décadas. Sem falar nas boas maneiras.
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caNDiDatURa DE tallES BaRREto a pREFEito DE GoiÂNia É paRa ValER
Causa forte impressão a disposição do deputado estadual Talles Barreto quanto a vontade de se candidatar a prefeito de Goiânia pelo PSDB, nas 
eleições do ano que vem. Mesmo alertado sobre a eventual falta de simpatia do ex-governador Marconi Perillo em relação ao seu nome, o parlamen-
tar não mostra desânimo. Marconi, senhor todopoderoso do tucanato em Goiás, tem dado sinais de que acredita muito mais na hipótese de uma 
coligação com o PSD, por exemplo, para dar apoio à candidatura do deputado federal Francisco jr., do que no lançamento de um projeto próprio do 
PSDB nas eleições municipais na capital. E é bom lembrar: no partido que é o quintal político de Marconi, só vai para a frente o que ele quer. 

WitZEl paRa pRESiDENtE E BENEDito toRRES paRa GoVERNaDoR
Conforme adiantado por essa coluna, o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel comunicou oficialmente ao presidente Jair Bolsonaro que pre-
tende disputar a sucessão federal de 2022. Witzel, que é do PSC, partido que empresta apoio ostensivo ao presidente, está trabalhando para lançar 
candidatos a governador no maior número possível de Estados e já contatou, em Goiás, o ex-procurador-geral de justiça Benedito Torres com o 
objetivo de lançar o seu nome para o governo estadual, dentro de um projeto nacional que prevê nas próximas eleições apenas nomes novos e fora 
dos quadros da política tradicional. Benedito Torres ainda está nos quadros do Ministério Público Estadual, porém se aposenta até 2021, portanto a 
tempo de viabilizar o seu registro da sua candidatura.

paRa GRaciNHa caiaDo, cUlpa pElo atRaSo Da FolHa SERÁ Da aSSEMBlEia
Na Cidade de Goiás, durante as festividades da transferência da sede do governo para a velha capital, a primeira dama Gracinha Caiado teve uma 
conversa ácida com o presidente da Assembleia lissauer Vieira, a pretexto de pedir ajuda para a aprovação no legislativo para a adesão de Goiás ao 
Regime de Recuperação Fiscal. Ela fez uma ameaça: disse que, se a Assembleia não concordar com o RRF, o Poder será responsável pelos atrasos 
que, segundo ela, se sobrevirão ao pagamento do funcionalismo. o presidente da Assembleia evitou qualquer resposta. Mais: outros deputados 
presentes na Cidade de Goiás foram igualmente coagidos. um deles Vinicius Cirqueira, da base de Caiado, que se irritou. Mulher de governador se 
metendo o bedelho na política é nitroglicerina pura e, quando isso ocorre, é recomendável que os interlocutores envolvidos se finjam de mortos. Por 
isso, mesmo chocado, lissauer Vieira preferiu se calar diante da primeira dama e investir em um outro diálogo que teve, também na Cidade de Goiás, 
este com o secretário de Governo Ernesto Roller, ao qual apresentou a sensata sugestão de criação de uma comissão para analisar o RRF formada 
por representantes do Executivo, legislativo e judiciário, além dos Poderes equivalentes (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Con-
tas), o que tem toda lógica e pode até levar a algum tipo de resultado.

oloaRES FERREiRa SERÁ a GRaNDE NoViDaDE EM apaREciDa EM 2020
o conhecido e popular apresentador da Rede Record em Goiás oloares Ferreira, responsável pelos elevados índices de audiência no horário do meio-dia 
com o Balanço Geral, deve ser o maior adversário da reeleição do prefeito Gustavo Mendanha em Aparecida. Ele está pronto para se candidatar pelo PRB, 
o partido da Igreja universal, e deve contar com o apoio do governador Ronaldo Caiado, a quem já foi levado pelo deputado federal Glustkin Fokus – que, 
dentro dessa articulação, não mais lançará o seu próprio nome. um instituto de pesquisas mantido pela Rede Record levantou a situação eleitoral na cidade 
e constatou a viabilidade da postulação do jornalista, que é tido como o nome mais conhecido pela população aparecidense. Em segundo lugar, aparece o 
também apresentador, da TV Serradourada, jordevá Rosa . E em terceiro, o ex-prefeito Maguito Vilela. Só depois é que vem o nome de Gustavo Mendanha. 

lEi Da FicHa liMpa poDE iMpEDiR caNDiDatURa DE GoMiDE EM aNÁpoliS
A candidatura do deputado estadual Antônio Gomide a prefeito de Anápolis corre o risco de não acontecer. Apesar de aparecer em 1º lugar nas 
pesquisas, o ex-prefeito tem problemas com a justiça em razão de denúncias de improbidade administrativa formuladas pelo Ministério Público 
Estadual. São pelo menos três e uma já com desfecho inicial, ou seja, sentença condenatória em 1ª instância. Se houver confirmação pelo Tribunal de 
Justiça até a data final de registro na Justiça Eleitoral, Gomide estará incurso na Lei da Ficha Limpa e portanto impedido de disputar eleições. 

pRESiDENtE Da aSSEMBlEia, pEla pRiMEiRa VEZ, NÃo DiScURSa 
Na SolENiDaDE DE iNStalaÇÃo Do GoVERNo Na ciDaDE DE GoiÁS
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obras

Prefeitura de Aparecida entrega 
Viaduto da Avenida São Paulo

o viaduto vereador 
João Antônio Bor-
ges que liga Apa-

recida a Goiânia foi en-
tregue. A obra que recebe 
o nome do ex-vereador 
do município,  vai desafo-
gar o trânsito da Avenida 
São Paulo no cruzamento 
com as Avenidas Tapajós 
e Rudá, no setor Vila Bra-
sília, e proporcionar mais 
tranquilidade para cerca 
de 100 mil pessoas, entre 
motoristas, pedestres e 
passageiros do transpor-
te coletivo que trafegam 
diariamente pelo local.  O 
investimento da obra foi 
de R$ 13 milhões e foi 
custeada com recursos 
próprios do município. 

“Nós enxergamos a 
necessidade de realizar 
uma obra nessa região 
que é a entrada da cidade 
e temos certeza que esse 
viaduto vai facilitar a vida 
das pessoas que transi-

tam por essa região. A par-
tir de agora será menos 
tempo dentro de carros e 
ônibus e mais qualidade 
de vida. Nós temos vá-
rias obras de mobilidade 
sendo desenvolvidas na 
cidade. Aliás, mobilidade 
é um ponto que estamos 
priorizando na nossa ges-
tão. Por meio de parcerias 
nós vamos buscar novas 
soluções para melhorar a 
vida das pessoas que se 
deslocam em Aparecida”, 
disse o prefeito que esta-
va acompanhado do ex-
-prefeito Maguito Vilela 
e do ex-deputado federal, 
Daniel Vilela, além de ve-
readores, secretários.   

Gustavo revelou que 
a Prefeitura desenvolve 
um projeto para que a via 
seja fechada aos domin-
gos para o lazer e diver-
são da família. “Fizemos 
o embelezamento desse 
ponto para deixar a ci-

dade mais urbanizada e 
colorida, com as flores na 
avenida São Paulo e a Ga-
leria de Arte Urbana aqui 
no paredão do viaduto. 
Desta forma as pessoas 
poderão aproveitar mais 
nossos espaços públicos. 
Esse é o primeiro espaço 
pensando no centenário 
da cidade. E iremos trans-
formar outros pontos 
para a comunidade utili-
zar”, declarou o prefeito 
de Aparecida de Goiânia.  

Presente na entrega, 
o ex-prefeito de Apare-
cida, Maguito Vilela, de-
clarou que Gustavo tem 
realizado uma adminis-
tração irreparável. “A ad-
ministração está muito 
bem continuada e essa 
obra é muito importante 
e reivindicada pela po-
pulação que o prefeito 
atendeu. Gustavo se re-
velou um grande gestor”, 
enfatizou Maguito.

Homenageado 
O Viaduto da Aveni-

da São Paulo recebe o 
nome de vereador João 
Antônio Borges em ho-
menagem ao parlamen-

tar aparecidense fale-
cido em 2017. Tia Deni, 
viúva de João Antônio 
Borges, externou a emo-
ção de ver a homena-
gem ao esposo que foi 
uma das figuras impor-
tantes no crescimento 
do município. “Só tenho 
uma palavra: gratidão. 
Gratidão pelo reconhe-
cimento que o prefeito 
Gustavo e os vereadores 
tiveram com quem tan-
to contribuiu com nossa 
cidade. Cada vez que eu 
passar pelo viaduto te-
nho certeza que vou me 
emocionar”. 

Cruzamento
Além do viaduto, a 

Prefeitura de Apare-
cida, em parceria com 
Goiânia,realiza a abertura 
da rotatória da São Paulo, 
Transbrasiliana, Rio Ver-
de e 4ª Radial. No local 
está sendo implantado 
um cruzamento semafo-
rizado com objetivo de 
dar mais agilidade e or-
ganização ao tráfego. De 
acordo com o secretário 
executivo de Mobilidade 
de Aparecida, Avelino Ma-

rinho, a obra tem previsão 
de entrega para a próxi-
ma semana.

“Nosso objetivo é me-
lhorar a acessibilidade 
entre os dois municí-
pios. Estamos investindo 
em sinalização horizon-
tal, vertical e vias. Nun-
ca houve tanto investi-
mento no trânsito como 
nessa gestão. Estamos 
desenvolvendo um pla-
no de mobilidade para 
Aparecida e Região Me-
tropolitana”, disse o titu-
lar da SMTA. 

Arte nas ruas 
O viaduto é o primeiro 

ponto a receber o projeto 
Galeria Cidade que tem 
por objetivo incentivar 
a arte urbana e valorizar 
o patrimônio público do 
município, dando maior 
visibilidade aos espaços. 
O artista responsável 
Marcelo Costa, responsá-
vel pelos painéis, afirmou 
que em todos os pontos 
serão valorizados artistas 
de Aparecida. “As pessoas 
que passarem aqui não 
verão concreto, elas irão 
enxergar arte”.

Iluminação 
A iluminação da via 

é toda em Led. “A novi-
dade não fica por conta 
somente da via pública 
que será totalmente 
iluminada com o que 
há de mais moderno 
no mundo,  as luminá-
rias já estarão prepa-
radas para receber os 
sistemas de gestão que 
estão em fase de con-
tratação pela Parceria 
Público Privada de ilu-
minação pública”, ex-
plicou o secretário de 

Desenvolvimento 
Urbano

A grande novidade, 
segundo Max, são as lu-
minárias instaladas para 
dar vida aos painéis pin-
tados nas paredes, além 
de todo trabalho de pai-
sagismo com a grama e 
pinturas de meios fios 
no entorno da obra. O 
trecho que também re-
cebeu a implantação de 
um moderno sistema de 
drenagem e captação de 
águas pluviais, além do 
paisagismo da via.

o investimento da obra foi de 
R$ 13 milhões e foi custeada com 
recursos próprios do município
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Fiscalização

Procon Goiânia intensifica Operação Pão Sadio

o Procon deu início 
em abril deste ano, 
a operação “Pão 

Sadio”, que visa fiscalizar 
panificadoras, confeitarias, 
lanchonetes, açougues e 
lojas de conveniências 
na venda irregular de 
alimentos. Segundo o su-
perintendente  do Procon 
Goiânia, Walter Silva, a 
ação tem como objetivo 
verificar se há ou não o 
cumprimento do Código 
de Defesa do Consumidor.

“Primeiramente, os es-
tabelecimentos  devem 
manter um exemplar 
do Código de Defesa do 
Consumidor para consul-
ta. Colocar bem visível o 
telefone do Procon. E os 
comércios são obrigados 
a restituir, em espécie, 
o troco integral a que o 
consumidor tem direito”, 
explica Walter Silva.

Os fiscais já percorre-
ram cerca de 262 esta-
belecimentos comerciais, 
aqui na capital. Em 140 
desses comércios foram 
encontradas irregularida-

des, como produtos com 
validade vencida, ausência 
de informação sobre com-
posição e sem data de 
fabricação. Os locais fo-
ram notificados para re-
gularizar as falhas apon-
tadas, que resultaram 
em autuações adminis-
trativas por violação aos 
direitos do consumidor.

Ao todo, foram descar-
tados  mais de 2 mil kg de 
salgados, 330 kg de pães,  
269 kg de frios (presun-
to, mortadela e salsicha) 
e 178 kg de carne bovina 
. Entre os produtos fisca-
lizados estão laticínios  e 
outros alimentos produ-
zidos e embalados sem a 
presença do consumidor.

A operação Pão Sadio 
fiscalizou estabelecimen-
tos que ficam nos bairros: 
Jardim América, Parque 
Anhanguera, Jardim Bal-
neário Meia Ponte, Par-
que João Braz, Jardim Goi-
ás, Panorama Park, Jardim 
Pompéia, Vila Paraíso, Se-
tor Oeste, Setor Marista, 
Recanto do Bosque, Setor 

São José, Setor Aerovi-
ário, Setor Pedro Ludo-
vico, Goiânia 2 , Setor 
Central, Negrão de Lima, 
Setor Campinas, Vera 
Cruz, Vila Xavier, Setor 
Vila Nova e Celina Park.

As diligências continu-
am todos os dias e mais 
estabelecimentos estão 
sendo vistoriados. O su-
perintendente do Procon 
Goiânia destaca que a 
comercialização de pro-

dutos impróprios para o 
consumo coloca em risco 
a saúde do consumidor. 
Walter Silva recomenda 
que o consumidor deve 
denunciar os estabeleci-
mentos que não cumprem 

a lei. As denúncias podem 
ser registradas na sede do 
Procon Goiânia, que fica na 
Avenida Tocantins, n°191, 
Qd.17 LT.27- Setor Central 
ou pelo telefone: (62) 3524-
2936 e (62) 3524-2949.

Durante três meses, a ação fiscalizou 
mais de 200 comércios na capital
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Número de autuações por embriaguez aumenta 
33% após chegada de novo bafômetro em Goiás
Em Goiás, o número de 
autuações por embriaguez 
ao volante registradas pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) aumentou 33% após 
a chegada dos novos ba-
fômetros. Segundo a cor-
poração, nos primeiros 50 
dias de uso do novo apa-
relho (entre 1º de junho e 
20 julho de 2019), foram 
realizadas 472 autuações 
por embriaguez ao volante. 
No mesmo período do ano 
passado, foram apenas 355.

Como resultado da agi-
lidade do novo etilômetro, 
o número de testes reali-
zados também aumentou. 
Foram 16 mil testes este 
ano, contra 9 mil do ano 
passado. Representando 
um aumento percentual 
maior que 77%.

De acordo com o chefe 
de Comunicação Social da 
PRF, inspetor Newton Mo-
rais, os novos etilômetros, 
usados pela corporação 
desde o mês de maio des-

te ano, permitem que os 
testes ocorram de manei-
ra mais rápida e eficiente. 
O modelo antigo leva até 
um minuto para constatar 
a embriaguez, enquanto o 
mais moderno detecta em 
até 6 segundos. Os equipa-
mentos conseguem cons-
tatar se o condutor ingeriu 
bebida alcoólica a 30 cen-
tímetros de distância.

Contudo, Morais desta-
ca que a intenção da PRF 
não é detectar mais casos 
de condutores embriaga-
dos e, assim, resultar em 
um sanção. “Nós espera-
mos contribuir para que 
os motoristas se conscien-
tizem sobres os riscos que 
são assumidos ao decidir 
assumir o volante em-
briagado. Alguém que não 
bebe e dirige não pode 
ser penalizado por alguém 
que bebe e dirige. Quem 
decide  dirigir embrigado 
coloca em risco a vida de 
várias outras pessoas que 

cumprem e são conscien-
tes dos riscos”, declara.

Só no final de sema-
na do festival Villa Mix 
2019, os agentes da PRF 
realizaram a maior quan-
tidade de autuações de 
embriaguez ao volante: 
foram quase 200 moto-
ristas autuados. No mes-
mo período do evento 
realizado no ano passado, 
foram autuados pouco 
mais de 70 condutores.

“A polícia quer fazer o 

maior numero de testes 
possíveis e não encontrar 
nenhum motorista em-
briagado. A gente real-
mente espera que as pes-
soas tenham consciência 
de que elas podem beber, 
só não podem pegar o vo-
lante”, salienta.

Nova Tecnologia
Conforme o inspetor, 

a PRF adquiriu, no início 
deste ano, 1.100 etilôme-
tros mais modernos, dos 

quais 400 já foram dis-
tribuídos para os agentes 
das superintendências 
estaduais. Goiás foi o pri-
meiro estado a receber o 
novo bafômetro.

Os 700 restantes estão 
sendo distribuídos em lo-
tes para os estados.”Esse 
novo equipamento já aju-
dou a gente demais nas 
abordagens e, também, no 
ato de fazer o teste. Como 
o bocal é obrigatoriamen-
te usado no modelo anti-

go, com o valor médio de 
R$ 2 a unidade, já há uma 
economia”, elucida.

O inspetor explica que 
com este novo aparelho o 
motorista só terá de so-
prar o bocal do bafôme-
tro caso o equipamento 
constate que há alcoole-
mia. Neste caso, um bocal 
é colocado no aparelho 
para identificar a quan-
tidade de miligrama de 
álcool por litro de ar al-
veolar (mg/l) presente.

Se a pessoa tiver con-
sumido bebida alcoólica, 
uma luz vermelha é acesa 
na ponta do equipamen-
to. Caso haja apenas in-
dícios, a luz brilha na cor 
amarela. E caso não acuse 
embriaguez, uma luz ver-
de se acende. Caso o tes-
te acuse entre 0,04 mg/l 
e 0,34 mg/l o motorista 
é multado e tem a CNH 
apreendida. Caso o valor 
ultrapasse 0,34 mg/l, o 
condutor pode ser preso.

PR
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  Beyoncé lançou um vídeo revelando mais um pouco de como foi a 
sua alimentação dias antes da icônica apresentação que fez no festival 
de Coachella em 2018.

  Tarantino está divulgando seu nono filme “Era uma Vez em… 
Hollywood“, que chega aos cinemas brasileiros no dia 15 de agosto.

  Bebe Rexha contou em entrevista à Apple Beats 1 que prefere 
muito mais ficar em casa, vendo Netflix tranquilinha do que ir para 
baladas.

  Ariana Grande é a garota-propaganda da nova coleção de Outono/
Inverno da grife francesa Givenchy.

cElEBRaNDo
O salão UNHAS FAST, localizado na 

Avenida Jamel Cecílio, irá celebrar 
seu aniversário de 1 ano, no dia 02 

de agosto, com um evento realizado 
pela badalada produtora Mirelle 

Pinheiro. A rede é famosa por sua 
praticidade, onde as clientes não 

precisam de hora marcada para fazer 
unha, cabelo, make e sobrancelhas.

iN coNcERT
O Flamboyant Shopping Center traz 

no dia 27 de agosto, às 19h30, no 
Deck Parking Sul, toda a irreverência 

de um dos nomes mais celebrados 
da música brasileira, Jorge Ben Jor. 
Com composições que marcaram 

sua carreira mundialmente, Ben 
Jor promete exibir no Flamboyant 

In Concert canções como “Mas 
que Nada”, “Por causa de Você 

Menina” e “Samba Esquema Novo”. 
os ingressos para o show já estão 
disponíveis para trocas, mediante 

apresentação de notas fiscais de lojas 
do Flamboyant.

BENEFÍcio 
EXclUsiVo

A partir de 01 de setembro de 
2019, os hóspedes do Hotel 

Turismo, com seus jardins feitos 
pelo paisagista Burle Marx, e do 
Rio Quente Cristal Resorts, com 

paisagismo assinado por Benedito 
Abbud, ambos localizados dentro 

do complexo do Rio Quente, terão 
direito a um jantar no Restaurante 
Pequi, quando ficarem sete noites 
ou mais hospedados. O objetivo é 

proporcionar uma experiência mais 
marcante, em um ambiente de 

arquitetura moderna e simplista, que 
proporciona requinte e sofisticação. 

PRoDUTos 
VEGaNos

Este ano, O Boticário passou a 
identificar em todos os seus pontos 

de comunicação quais dos seus 
produtos são veganos com o selo de 
certificação da PETA. Agora, os itens 

da linha infantil Boti Baby também 
fazem parte dessa comunicação. A 

iniciativa atende à demanda cada vez 
mais frequente de consumidores que 

desejam saber que também podem 
contar com esse tipo de produto 

dentro de sua marca preferida.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Deu Praia - O Organizador do Deu Praia Leonardo Lívio e a esposa Alice Lívio, 
curtindo os shows que aconteceram no último fim de semana. 

Le Cochon - Wanira Godoy e Lucilene Dutra prestigiaram o jantar 
preparado pelo chef Álvaro Gasparetto para apresentação do 
menu à la carte do seu restaurante, o Le Cochon. 

2 3

4

Casamento - O digital influencier Luiz Felipe Maletier 
Deus e a empresária Isabella Sadi, estiveram no Rio 
de janeiro no último dia 20 no casamento dos amigos 
Luiz Azevedo e Jaqueline em Copacabana. 
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Convidados - Marcela Cunha e Cristian Manzatto 
eram convidados do jantar no restaurante le Cochon.
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Reconhecimento
A Pif Paf Alimentos, uma das maiores empresas brasileiras no segmento de alimentos con-
gelados, recebeu mais um reconhecimento do seu compromisso com a sustentabilidade e o 
meio-ambiente: o certificado de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde). o prêmio, ofe-
recido pela empresa Furukawa Eletric, valoriza as melhores iniciativas relacionadas ao uso 
consciente dos recursos tecnológicos.

capacitação
o Mega Moda receberá Iara Quaresma, Con-
sultora de Negócios de Moda pela FGV-Rj, 
de Imagem e Estilo pela Oficina de Estilo (SP) 
e Especialista em Coloração Pessoal pela 
Sudio Immagine (SP), para três eventos do 
projeto Pró Moda, incluindo uma palestra 
gratuita com dicas de estilo, moda e beleza 
para clientes e lojistas, que será realizado no 
dia 31 de julho às 17h e às 18h.

expansão
Para ampliar a distribuição dos produtos da GSA na região Sudeste, a indústria de alimentos 
goiana fechou parceria com a CBB logística. A nova distribuidora, que atua em 45 municípios 
paulistas e atende cerca de três milhões de habitantes, será responsável pela distribuição de 
Refreskant, Sandella, Sanditos e Sanchips no Estado de São Paulo. A expectativa da empresa 
é aumentar e intensificar os pontos de vendas dos produtos goianos no mercado paulista e, 
assim, mostrar a qualidade e as variedades do portfólio.

tecnologia
A holding detentora, do Google, Alphabet, reportou lucro líquido três vezes maior no último 
trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. o lucro líquido dos três meses en-
cerrados em junho de 2019 foi de US$ 9,9 bilhões, ante US$ 3,2 bilhões do mesmo período em 
2018. A receita teve crescimento de 19% na mesma base de comparação.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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selic

Taxa básica de juros será definida nesta semana
a taxa básica de juros 

– a Selic – será defi-
nida nesta semana. A 

quinta reunião deste ano do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Cen-
tral (BC), responsável por 
definir a taxa, será realizada 
terça e quarta-feira (31).

Segundo a última pes-
quisa do BC ao mercado 
financeiro, a expectativa é 
que o Copom inicie um ciclo 
de cortes na Selic, em mo-
mento de economia fraca. A 
previsão do mercado é que 
a Selic sofra cortes de 0,25 
ponto percentual nesta se-
mana e nas próximas três 
reunião (setembro, outubro 
e dezembro), encerrando 
2019 em 5,5% ao ano. Atu-
almente, a taxa básica está 
em 6,5% ao ano.

A taxa básica de juros é 
o principal instrumento do 
banco para alcançar a meta 
de inflação definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN). Neste ano, a 

meta é 4,25%, com interva-
lo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%. Para o mercado 
financeiro, a inflação calcu-
lada pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve ficar 

abaixo do centro da meta, 
em 3,78%. Para 2020, a pre-
visão também está abaixo 
da meta (4%), em 3,9%.

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir 
os custos do crédito e incen-

tivar a produção e o consu-
mo. Para cortar a Selic, o 
Copom precisa estar seguro 
de que os preços estão sob 
controle e não correm risco 
de ficar acima da meta de 
inflação.

Quando o Copom au-
menta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, 
e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado 
aberto – comprando e ven-
dendo títulos públicos fede-
rais – para manter a taxa de 
juros próxima ao valor defi-
nido na reunião do Copom.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada em negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

Histórico
De outubro de 2012 a 

abril de 2013, a taxa Selic 
foi mantida em 7,25% ao 
ano e passou a ser reajus-

tada gradualmente até al-
cançar 14,25% em julho de 
2015. Nas reuniões seguin-
tes, a taxa foi mantida nesse 
patamar.

Em outubro de 2016, foi 
iniciado um longo ciclo de 
cortes, quando a taxa caiu 
0,25 ponto percentual para 
14% ao ano.

O processo durou até 
março de 2018, quando a 
Selic chegou ao seu míni-
mo histórico, 6,5% ao ano, 
e depois disso foi mantida 
pelo Copom nas reuniões 
seguintes.

O Copom reúne-se a 
cada 45 dias. No primeiro 
dia do encontro são feitas 
apresentações técnicas so-
bre a evolução e as pers-
pectivas das economias 
brasileira e mundial e o 
comportamento do merca-
do financeiro. No segundo 
dia, os membros do Copom, 
formado pela diretoria do 
BC, analisam as possibilida-
des e definem a Selic.
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supeRmeRcado
Resultados DMCard apontam que consumidor depende cada vez mais do 
crédito oferecido pelo cartão do supermercado. Os números do primeiro 
semestre consolidados mostram uma dependência cada vez maior do pri-
vate label para o consumidor manter a dispensa abastecida e até mesmo 
seu smartphone funcionando. A administradora de cartões de crédito es-
pecialista no varejo supermercadista e tecnologias em sistemas de paga-
mento identificou que o número de pessoas em busca por esse formato de 
crédito em seus parceiros cresceu 50%. No período foram realizadas 8,2 
milhões de transações com cartões totalizando pouco mais de R$ 1,1 bilhão 
gasto, um crescimento de 32,5% quando comparado com o mesmo período 
do ano passado, quando foram movimentados quase R$ 698 milhões.
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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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Brasil

Brasileira conquista medalha 
de bronze no mountain bike

a brasileira Jaqueline 
Mourão, 43 anos, con-
quistou neste domin-

go (28) medalha de bronze 
na final do mountain bike 
nos Jogos Pan-Americanos 
de Lima, no Peru.

Essa foi a primeira meda-
lha do Brasil neste domingo. 
O ouro foi para a mexicana 
Daniela Campuzano e a pra-
ta para atleta argentina So-
fia Gomez. 

A medalha de bronze é 
mais uma para a extensa tra-
jetória da ciclista, que tem 
seis participações em olim-
píadas e jogos de inverno. 

Canoagem de 
velocidade

Na final masculina da ca-
noagem de velocidade, mo-
dalidade K4 500m, o Brasil 
chegou em sexto lugar com 
a equipe formada por Patrick 
Faustino, Edson Silva, Vagner 
Souta e Pedro Costa. 

Quadro de Medalhas 
Até o momento, o México 

lidera a competição com 18 
medalhas (7 de ouro, 3 pratas e 
8 bronzes). Os Estados Unidos 
aparecem em segundo com 14, 
sendo 5 medalhas de ouro, cin-
co de prata e 4 bronzes. 

O Peru tem três ouros, duas 
pratas e três bronzes e apare-
ce na terça posição.  O Brasil 
está em quinto lugar no qua-
dro com dois ouros, três pra-
tas e quatro bronzes.

A medalha de bronze é mais uma para a 
extensa trajetória da ciclista, que tem seis 
participações em olimpíadas e jogos de inverno
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