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balanço 

Vinícius Cirqueira 
faz balanço do 
1º semestre da 
Comissão da Criança 
e Adolescente da 
Assembleia Legislativa

CriaNça e 
adolesCeNte

Jair bolsonaro

Programação especial marca os 112 anos de Anápolis, comemorado nesta quarta, 31. 
Presidente da República assinou concessão para a Norte Sul

aNápolis 112 aNos

economia

redução
Banco Central surpreende 

e reduz juros básicos 
para 6% ao ano

Programação especial marca os 112 anos de Anápolis, comemorado nesta quarta, 31. 
Presidente da República assinou concessão para a Norte Sul
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Oposição tenta confundir Caiado 
ao alegar excesso de reclamações
Diferentemente do que vêm pregando alguns setores 
da oposição em Goiás, não é correto afirmar que esteja 
ocorrendo excesso de críticas atribuindo aos últimos go-
vernos a responsabilidade pela desorganização das con-
tas públicas. Ao contrário, Caiado está falando pouco se 
comparado ao que se falou imediatamente após a posse 
do governo tucano, em 1999. O governo tucano ficou mais 
de ano desferindo pesadas críticas aos ex-governadores 
Iris Rezende e Maguito Vilela. Esse colunista cobriu todo 
aquele período, como repórter do Jornal Diário da Manhã, 
na época. Eram críticas fortes aos governos peemedebistas 
pela federalização do antigo Banco do Estado, BEG, que 
posteriormente foi privatizado no primeiro governo de 
Marconi, críticas mais acentuadas ainda ao governo de Ma-
guito Vilela, pela privatização da Hidrelétrica de Cachoeira 
Dourada, sendo que ele privatizou a Celg em seu último 
governo. Marconi Perillo não perdia oportunidade ao dis-
cursar,  para potencializar as críticas e ataques ao governo 
do antecessor. Eram críticas de tudo que era possível, foi 
assim por muito mais de ano. E há que se ressalvar que o 
PMDB só havia permanecido no poder pelo prazo de 16 
anos. Agora, Caiado  está sucedendo um período de 20 
anos, portanto naturalmente com mais informações para 
ser levadas ao público. Por isso, esse Chororô de que está 
havendo reclamação em excesso, parece mais uma tenta-
tiva de confundir Caiado com a expectativa, quem sabe, 
esperando que encerre o mais rapidamente possível o pe-
ríodo de divulgação dos atos dos governos antecessores.  

coRREção
Entrevistado da coluna na edição anterior, o cientista político e pro-
fessor doutor, Francisco Tavares, só atuou com advogado tributaris-
ta até 2010. Embora já tenha trabalhado como professor em outras 
instituições, atualmente ele se dedica exclusivamente à UFG.   

EspEcula-sE filiação dE GomidE no mdB
Há rumores no eixo MDB – PT apontando para a existência de ar-
ticulação com vista à filiação do deputado petista Antônio Gomide 
no partido de Iris Rezende, Maguito e Daniel Vilela. Especulam-se no 
meio político que os três emedebistas estariam na proa da engenha-
ria. Essa articulação já teria alguma relação com as eleições de 2022, 
“ou não”, como diria Caetano Veloso?

maioR indEpEndência
Para quem acompanha a relação política “trepidante” de uns tem-
pos para cá, entre os irmãos Antônio Gomide e Rubens Otoni, em 

Anápolis e no PT, não caracterizará nenhu-
ma grande surpresa, se em algum momen-
to houver a decisão de um deles em buscar 
outro caminho partidário, para continuar a 
caminhada na política, de forma indepen-
dente. Há ainda que se ressalvar que desde a 
última eleição de Adhemar Santillo à Prefei-
tura em 1996, o antigo PMDB perdeu muito 
da força que já exerceu nos tempos do seu 
apogeu, na cidade.

coRtE dE intERnEt
A coluna recebeu a informação segundo a 
qual os servidores que trabalham no Palácio 
Pedro Ludovico, na quarta-feira, 24/07, com 
a súbita suspensão dos serviços de internet 
e Wi-Fi, no prédio. Nem é preciso dizer que 
os serviços ficaram praticamente paralisa-
dos até à normalização da rede. A falta de 
pagamento teria sido a causa do corte do 
serviço, segundo disseram assessores e se-
cretárias de algumas repartições.

cRisE com alEGo podE 
pREjudicaR o Estado
Li segunda-feira, na coluna Momentos Po-
líticos, do jornalista José Luiz Bittencourt, 
a informação segundo a qual o Palácio das 
Esmeraldas estaria propenso a tornar pú-
blico a ocorrência de supostos excessos na 
Assembleia Legislativa, cometidos nessa 
gestão.  A medida seria em reação à tendên-
cia de rejeição entre os deputados ao pedido 
de autorização do Executivo, para a adesão 
do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF), do Governo Federal. Divulgar ou de-
nunciar eventuais excessos praticados por 
agentes públicos é desejável. Entretanto, é 
imprescindível o esforço dos dois lados para 
a manutenção ou a busca da boa relação en-
tre os dois Poderes. Não se deve perder de 
vista que esse governo está apenas come-
çando.  Quanto a posições dos deputados 
nas votações, é natural que elas podem ser 
contra ou a favor, de acordo com suas con-
vicções. Afinal, eles também foram eleitos e 
firmaram compromissos com a população. 
Devem saber o que estão fazendo.  

político sEm mandato  
Certa vez um deputado comparou político 
sem mandato a cachorro abandonado e 
bem sardento, pelos quais as pessoas pas-
sam nas portas de bares e restaurantes, sem 
sequer notá-los e em muitos casos até os 
maltratam com gestos de crueldade. Embo-
ra não seja a melhor figura de comparação, 
o parlamentar não deixa de ter razão. Vejam 
só que está acontecendo com dois dos mais 

conhecidos políticos de Goiás, que ficaram 
sem mandato nas eleições de 2018, a sena-
dora Lúcia Vânia, no PSB e o deputado fede-
ral jovair Arantes (PTB). 

jovaiR sE EspERnEia, 
sEnadoR podE 
assumiR ptB 

Jovair Arantes foi, 
durante anos, “man-
dachuva” na cúpula 
nacional do PTB, 
enquanto tinha 
mandato na Câmara 
Federal. Agora, com 

apenas seis meses sem mandato, depois 
de perder a eleição pela 1ª vez nos 30 anos, 
Jovair Arantes se esperneia já sem força, na 
luta para tentar manter o controle do diretó-
rio do partido, pelo menos no Estado. Há ar-
ticulação em andamento, que deve culminar 
na transferência do comando do partido em 
Goiás para o senador Luiz do Carmo (MDB). 
As conversas estão adiantadas, porém se 
não fechar com o senador, o PTB estadual 
pode ir ficar sob o comando do senador Van-
derlan Cardoso (PP). 

dEsElEGância com lúcia 
Com a senadora 
Lúcia Vânia em rela-
ção ao PSB, embora 
filiada no partido 
há poucos anos, lhe 
retiraram o coman-
do estadual da sigla 
recentemente, até 

de forma deselegante e até desrespeito-
sa, para entregar o partido ao deputado 
federal Elias Vaz, eleito para a Câmara 
Federal pela 1ª primeira vez. E o fizeram 
sem o menor pudor, sem levar em conta a 
história da senadora na política de Goiás e 
do Brasil, há mais de 40 anos. 

opção dos dissidEntEs
A provável filiação do senador Luiz do 
Carmo no PTB pode abrir caminho para a 
filiação dos prefeitos que foram punidos 
com expulsão do MDB, por terem apoia-
do candidatura de Ronaldo Caiado (DEM), 
em2018. Entretanto, existe articulação 
com vista a manter os prefeitos no parti-
do, que também tem chance de dar certo.  

caso difEREntE
Em relação ao senador Luiz do Carmo, 
diferentemente do que ocorreu com os 
prefeitos, por não ter sofrido processo 

de expulsão do MDB, ele tem sido tra-
tado com descortesia pelo presidente 
estadual da sigla, Daniel Vilela. Isso 
deve estar contribuindo para a decisão 
que tem dito que já tomou, de que não 
permanecerá no partido.  

tum tum tum  na 
madEiRa, é aGosto
Chegou enfim o agosto, mês considerado 
como o “cachorro doido” e que talvez pelo 
conjunto de fatos ruins já ocorridos na his-
tória, não carrega boa fama, muito pelo 
contrário. Mas que com base em análises 
de desempenho de setores do governo, não 
se descarta a ocorrência das primeiras alte-
rações na equipe de auxiliares do governo 
do democrata Ronaldo Caiado.  Quem pode 
cair? Mas provavelmente apenas o gover-
nador tem essa informação. Mas aqueles 
que não estão produzindo satisfatoriamen-
te em suas respectivas áreas, certamente 
correm maior risco de serem substituídos. 
Que venham os bons fluídos de agosto.

nota soBRE 
indEfiniçõEs na aBc
Há um clima de expectativa na Agência 
Brasil Central (ABC), em torno de quando 
será feita a nomeação do novo presidente 
do complexo. O cargo vem sendo exercido 
cumulativamente pela diretora de Teler-
radiodifusão, Elizeth Araújo, desde a saída 
do jornalista Vassil Oliveira. Entretanto, o 
exercício do cargo de Diretora de Telerra-
diodifusão já é bastante pesado e de muita 
responsabilidade, pela sua amplitude de 
responsabilidades. Chegou a ser cogitado o 
perfil do novo presidente, um gestor, mas 
ficou nisso. “Essa demora é falta de interes-
se?”, questiona um funcionário da ABC em 
carta encaminhada à coluna, que pede para 
não ser identificado.

lEia tREcho da caRta
“Acumulação dos cargos de presidente e o 
de diretora de Telerradiodifusão é bastante 
pesada. O primeiro tem que ter uma boa 
desenvoltura política, o segundo é bastante 
técnico. A pergunta que ainda não tem res-
posta. Por que a dificuldade em encontrar 
um gestor para a pasta em Goiás, sendo 
que na campanha do governador Ronaldo 
Caiado, havia nomes bons e competentes 
que poderiam ser lembrados, a exemplo 
do jornalista Luís Carlos Bordini, mas infe-
lizmente foi esquecido nessa gestão, mes-
mo tendo feito um excelente trabalho na 
campanha, para a vitória de Caiado.”
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Jair Messias tem se mostrado atrapalhado 
em muitas declarações. É estratégia ou jei-
to de ser? Parece ser jeito de ser, mas tem 
sido estratégico. Ele tem se envolvido em 
polêmica e aparecendo no centro de muitas 
questões do debate nacional. Perde pontos, 
normalmente, com formadores de opinião. 
Mas repete um outro sentimental que vem 
da campanha: a coragem de falar até o que 
ninguém tem coragem de dizer. Talquei? 
Enquanto faz firula com muitos assuntos 
que não são relevantes, vai conseguindo 
atingir objetivos. Um deles, a reforma da 
Previdência, que avançou na Câmara dos 
Deputados. Outro, a indicação do filho para 
embaixador dos Estados. Unidos. 

lado bom
Muito timidamente, a economia começa 
a reagir. O desemprego cai à marca de 
12%, preço de combustível controlado, 
levando para baixo a inflação. Aliás, nor-

malmente é o bom resultado na econo-
mia e não os aliados políticos que costu-
mam alavancar candidaturas para quem 
está no comando do país.  

Gol contra
A polêmica com o presidente da OAB traz 
duas consequências negativas: a primeira 
foi ressuscitar o mais apagado coman-
dante da Ordem dos últimos tempos. 
Segundo, por polarizar com os ativistas 
de esquerda, dando mais motivos para 
oposição. Jair Messias mancha a imagem 
ao fazer afirmações que não tem compro-
vação, mais uma vez. 

teste de foGo
Jair Messias vai sentir o reflexo das polê-
micas no Congresso a partir da semana 
que vem, quando deputados e senadores 
voltam ao batente. A primeira prova é o 
segundo turno da reforma da Previdência. 
A segunda será a sabatina no filho que tem 
vocação para embaixador. 

no clima
Goiânia recebe encontro da Comissão de 
Direito Ambiente da Ordem. Um dos pon-
tos em discussão é a flexibilização de regras 
para licenciamento, tema que ganhou força 
com o novo ministro Ricardo Salles. 

no batente

Íris Rezende aproveita o final de semana, 
para retomar o Mutirão nos bairros de 
Goiânia. No final de semana será a vez 
do Jardim Guanabara, terra do deputado 
Vinícius Cirqueira. 

deu choque
Governador Ronaldo Ciado (DEM) vol-
tou à pressão para rever a concessão 
da Enel Goiás. A gota d’água foi o adia-
mento da inauguração da primeira Po-
liclínica. Programada para agosto, em 
Posse, só não vai acontecer por falta de 
ligação de energia elétrica no prédio. 
Enel alegou a necessidade de instala-
ção de um transformador, que teria que 
ser comprado pela Secretaria da Saúde, 
com um prazo de 120 dias pra concluir 
projeto e instalação. Caso está em Bra-
sília, com pedido de providências. 

não brinca
Caiado tem demonstrado acesso ao ministé-
rio de Jair Messias, em Brasília. O presidente é 
presença constante em Goiás, onde tem pres-
tigiado o governador e se sentido em casa. 

em conta

Senador Jorge Kajuru, que começou o ano no 
PRP, passou pelo PSB e está sem partido, se 
aproxima cada vez mais do governo Bolso-
naro. Está comemorando liberação de quase 
R$ 20 milhões para projetos em vários muni-
cípios goianos. Kajuru tem conseguido bom 
acesso em vários gabinetes federais. 

romaria
Deputado federal Glaustin da Fokus (PSC) 
tem ouvido apelas para não se candidatar 
a prefeito de Aparecida de Goiânia. Pessoal 
do MDB quer apoio para a reeleição de Gus-
tavo Mendanha. 

por que?
O FICA ficou para depois. 

marcelohel@gmail.com

criança e adolescente

Vinícius Cirqueira faz balanço do 1º semestre da 
Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia

os primeiros seis me-
ses da Comissão da 
Criança e Adoles-

cente (CCA) da Assembleia 
Legislativa foi considerado 
como altamente positivo 
pelo deputado estadual 
Vinícius Cirqueira (PROS). 
Presidindo uma das co-
missões temáticas mais 
importantes da Casa, o 
parlamentar informou que 

a Comissão realizou diver-
sas atividades de ordem 
administrativa, legislativa 
e de pesquisa, através de 
reuniões, visitas técnicas, 
diligências, audiências pú-
blicas, averiguação de de-
núncias e discussões com 
a sociedade. 

Para ele, as atividades e 
assuntos debatidos foram 
de extrema importância e 

impacto na vida das pes-
soas, sobretudo para as 
famílias e jovens e crian-
ças. “A sensação é de dever 
cumprido, realizamos um 
trabalho muito bem feito e 
o mais importante, neces-
sário à muitas pessoas”. O 
presidente destacou ainda 
que toda a equipe da CCA 
trabalhou com muito afin-
co e dedicação em todos os 
trabalhos realizados duran-
te todo o semestre. “Estou 
muito satisfeito e feliz com 
os resultados obtidos pela 
Comissão”, disse.

Vinícius Cirqueira afir-
mou ainda que a CCA já 
pode comemorar grandes 
avanços com reconheci-
mento social e institu-
cional. “Uma de nossas 

vitórias foi a discussão, 
em parceria com a De-
fensoria Pública de Goiás, 
acerca das indenizações 
às famílias das vítimas do 
lamentável incêndio que 
vitimou dez adolescentes 
no Centro de Internação 
de Menores (CIP) há pouco 
mais de um ano e que re-
sultou no reconhecimento 
do Estado de Goiás sobre a 
necessidade de pagamen-
to das indenizações às fa-
mílias”, lembrou.

Trabalhos
No mês de março, foi 

realizada audiência pública 
para discutir indenização 
às famílias dos 10 menores 
mortos no incêndio do Cen-
tro de Internação Provisória 

(CIP), localizado na estrutu-
ra do 7º Batalhão da Polícia 
Militar (7º BPM), no Jardim 
Europa, no dia 28 de maio 
de 2018. Proposta pela De-
fensoria Pública do Estado 
de Goiás, a reunião contou 
com a presença das famí-
lias das vítimas, conselhos 
tutelares, representantes do 
poder público e entidades 
de proteção infanto-juvenil.     

Dois meses após a Co-
missão ter iniciado a media-
ção da proposta da Defen-
soria Pública do Estado de 
Goiás (DPE-GO) de acordo 
extrajudicial para as famí-
lias dos dez adolescentes 
vítimas do incêndio, o Exe-
cutivo reconheceu sua res-
ponsabilidade civil sobre as 
mortes e a decisão de paga-

mento das indenizações foi 
acertada em acordo extraju-
dicial assinado entre a De-
fensoria Pública do Estado 
de Goiás (DPE-GO), advoga-
dos e com a Procuradoria-
-Geral do Estado de Goiás 
(PGE-GO), no dia 27 de maio. 

Pelo acordo o Governo 
de Goiás concordou em pa-
gar 2/3 de salário mínimo 
como pensão a cada família 
até a data em que o adoles-
cente completaria 25 anos. 
Acima desta faixa etária, 
o valor será reduzido para 
1/3 do salário mínimo até 
a data em que completaria 
65 anos. Nos casos de ado-
lescentes que já tinham fi-
lhos, a pensão também será 
estendida até os mesmos 
completarem 25 anos.

O presidente da Comissão da Criança 
e Adolescente (CCA) da Assembleia 
Legislativa, Vinícius Cirqueira (PROS), 
faz balanço de sua atuação durante os 
seis primeiros à frente da comissão

reeleiçãoreeleiçãoreeleição

“A cada 15 anos, o Brasil se 
esquece do que aconteceu 

nos últimos 15 anos”. 
(Ivan Lessa)
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anápolis 112 anos

Jair Bolsonaro participa do aniversário

o tradicional desfile 
cívico-militar inau-
gurou as comemo-

rações do aniversário de 
Anápolis, celebrado hoje, 
31. Logo cedo, milhares 
de pessoas foram às ruas 
do centro da cidade para 
acompanhar os 14 grupos 
participantes do evento. 
Sob muitos aplausos, 
se apresentaram: Ala 2, 
Tiro de Guerra, Polícia 
Militar, Bombeiro, Colé-
gios da Polícia Militar 
de Goiás - Cesar Toledo, 
Gabriel Issa e Arlindo 
Costa, Banda TG Mista, 
Grupo de Proteção Am-
biental, Associação dos 
Vigilantes de Anápolis, 
Banda C. E. Leinny Lope, 
Miss Anápolis, Clube Ro-
tary, Banda Racional.

O prefeito Roberto 
Naves, acompanhado da 

primeira-dama Vivian 
Naves, recebeu o gover-
nador Ronaldo Caiado, 
que é anapolino, junto à 
primeira-dama do Esta-
do, Gracinha Caiado, que 
prestigiam a solenidade. 
“É uma honra partici-
par com a população de 
um momento desses, de 
confraternização e ale-
gria. Estamos encerran-
do o mês de aniversário 
da cidade com chave de 
ouro, após a entrega de 
obras estratégicas para a 
região, como a UPA Pedi-
átrica”, comentou.

Mas a presença mais 
esperada foi a do presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, que desem-
barcou diretamente no 
Distrito Agroindustrial 
de Anápolis, no Porto 
Seco. Lá, foi assinada a 

concessão da Ferrovia 
Norte-Sul, um marco 
para a cidade e que im-
pactará todo o Brasil. Na 
ocasião, o presidente re-
forçou “este é o progres-
so de verdade, o trans-
porte ferroviário é muito 
mais eficiente e barato”. 

Já o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, presen-
te no evento, afirmou: 
“vamos mudar a matriz 

do transporte brasileiro, 
ligar o país inteiro por 
meio dos trilhos”. O go-
vernador de Goiás, Ro-
naldo Caiado destacou 
o fator multiplicador 
imensurável do modal 
ferroviário, democrati-
zando a comercialização 
dos produtos do Estado.

Saiba mais
Arrematada em março 

deste ano pela empresa 

Rumo, a ferrovia terá seus 
1.537 quilômetros explo-
rados por 30 anos. A em-
presa terá de investir R$ 
2,7 bilhões no trecho que 
vai de Estrela D’Oeste 
(SP) até Porto Nacional 
(TO). A retomada das ope-
rações deve ser iniciada 
pelo trecho que já estava 
em operação, entre Goiás 
e Tocantins.Já a parte sul, 
que vai de Anápolis a Es-
trela D’Oeste (SP), a previ-

são é de um ano e meio a 
dois anos para que passe 
a ter transporte. Ainda há 
obras a serem feitas. 

Anápolis pode se tor-
nar base das operações 
da Rumo, pela sua loca-
lização central. A expec-
tativa é que a tarifa seja 
30% mais barata do que a 
tabela de frete rodoviário 
e a promessa é de gerar 
mais de 800 empregos 
diretos e indiretos. 

Programação especial marca os 112 
anos de Anápolis, comemorado nesta 
quarta, 31. Presidente da República 
assinou concessão para a Norte Sul Pr
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Em regime de mutirão, Prefeitura anuncia 
construção de nova unidade de saúde

A região Noroeste de Goi-
ânia vai ganhar uma nova 
unidade de saúde, que 
será construída pelo Mu-
nicípio de Goiânia com 
recursos viabilizados por 
emendas parlamentares 
do senador Vanderlan 
Cardoso. A proposta foi 
discutida nesta quarta-
-feira, 31, durante reu-
nião realizada no Paço 
Municipal entre o pre-
feito Iris Rezende, o se-
nador da República e a 
vereadora Sabrina Gar-
cez, que trouxe ainda 
servidoras da Saúde re-
presentantes da região.

‘Quando eu falo em 
Mutirão, eu falo de par-
ceria. É assim que ad-
ministro, contando com 
apoio de todos. O sena-
dor demonstrou sua total 
disposição para ajudar a 
Capital e começaremos 
pela área mais importan-
te atualmente: a Saúde’, 
destaca o prefeito.

Logo após a reunião, 

o prefeito já autorizou o 
início da elaboração do 
projeto. ‘O objetivo é abrir 
a licitação o mais rápido 
possível. Vamos aprovei-
tar este recurso do se-
nador e faremos o com-
plemento com recursos 
municipais’, explica Iris.

O senador Vanderlan 
Cardoso reafirmou o 
compromisso com Goi-
ânia e se disse disposto 
a caminhar ao lado do 
prefeito na administra-
ção. ‘O Iris transformou 
Goiânia em um can-
teiro de obras e está 
transformando a cida-
de. Eu me coloco como 
um parceiro no Senado 
para direcionar recur-
sos que colaborem com 
esta transformação’, 
afirma o senador.

A vereadora Sabrina 
Garcez fez questão de re-
conhecer e parabenizar 
o prefeito Iris Rezende 
pela imediata disposição 
de abraçar a proposta de 

construção da unidade de 
saúde, inclusive se com-
prometendo a comple-
mentar os recursos, caso 
seja necessário, e disse 
que, como vereadora, tem 
a responsabilidade de 
buscar atender as dema-
das da população.

‘Importante essa par-
ceria que o senador Van-
derlan veio firmar com 
a Prefeitura de Goiânia, 
proposta prontamente 
aceita pelo prefeito Iris 
Rezende, que com sua 
sensibilidade entendeu 
a necessidade dessa uni-
dade de saúde para a po-
pulação daquela região, 
de forma que parabenizo 
o senador Vanderlan e o 
prefeito Iris por mais esse 
gesto a favor do povo 
goianiense’, disse.

O suplente de sena-
dor Pedro Chaves, que 
participou da audiência, 
se colocou à disposição 
para colaborar na articu-
lação necessária.
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  A atriz Anne Hathaway anunciou que está à espera de seu 
segundo bebê. A novidade chegou por meio de uma publicação 
feita em sua conta no Instagram.

  O próximo álbum da Lana Del Rey tá finalmente chegando, a 
artista revelou a capa e o nome de todas as faixas de “Norman 
Fucking Rockwell”, seu novo trabalho de estúdio.

  Billie Eilish é a capa do mês da Rolling Stone e ela revelou 
bastante coisa, como por exemplo, a primeira vez que ouviu Tyler, 
The Creator.

  Noah Cyrus lançou sua nova música, “July”. A faixa tem uma 
pegada bem country, um pouco diferente do que ela já havia feito 
anteriormente.

aRTEsaNaTo
Nesta quinta (01) e sexta (02), quem 

passar pela Praça da Moda, no piso g3 
do Mega Moda Shopping, encontrará 

artesanatos como bonecas e bolsas 
em crochê, tecidos petchowork, 

almofadas, produtos pet, sabonetes 
artesanais, placa de gesso, kit banheiro, 

canecas personalizadas, colares 
artesanais, caixas decoradas, cadernos 

pedagógicos, óculos e armações, 
bolsas de tecidos, mini jardins, paletas 

mexicanas, entre outros.

Escola DE GÊNios
A criançada que visitar o Passeio das 

Águas Shopping, entre os dias 03 e 
20 de agosto, terá a oportunidade 

experimentar uma escola sem aulas, 
sem professores e sem provas. Nesse 

período, o empreendimento recebe 
o circuito “Escola de Gênios”, com 

estrutura de 82m² inspirada na série 
homônima do Gloob. A atração é 

destinada a crianças de 4 a 10 anos 
e tem entrada gratuita, mediante 

preenchimento de cadastro no local 
e disponibilidade de vagas. A ação 

estará montada em frente à Polishop.

RaTaToUillE
O 19º episódio do programa “Prazeres 

da linguiça”, um canal de culinária 
artesanal e experimental no Youtube 

com receitas baseadas em linguiça, 
traz como receita da semana uma 

“releitura do ratatouille”. O prato da 
vez, preparado pelo empreendedor 

Cláudio Rodrigues, a frente da 
Cârnati Linguiças Artesanais (uma 
das empresas do Grupo Rameiro), 
apresenta a suculência da linguiça 

cuiabana mesclada com os sabores 
dos vegetais

PoRTo DoURaDo
O Governador Ronaldo Caiado (DEM) 

entrega neste sábado, 3, a primeira 
etapa do Residencial Porto Dourado. 

São 496 famílias que recebem as 
chaves dos imóveis que, graças a uma 

parceria entre o Governo Federal, 
por meio do Minha Casa Minha 

Vida, o Governo Estadual, por meio 
da Agência Goiana de Habitação 

(Agehab), e da Vila Brasil Engenharia, 
empresa do Grupo Toctao, permitiram 
que famílias com renda mensal de até 

R$ 2.600,00 conseguissem adquirir 
seu primeiro imóvel.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Show - Após 3 anos na estrada, brincando e encantando famílias e crianças pelo Estado de Goiás com o SHOW 
BRINCADO, a equipe brincar como antigamente aterrissou esse fim de semana no palco do Sesc em Goiânia.

Websérie - No próximo sábado (3 de agosto) estreia a 
websérie goiana Conectados5 no canal do Youtube Momento 
Kids Oficial. A indústria de alimentos GSA patrocina a obra. 

2 3

4

Comédia - O Guardians Comedy Club será inaugurado sábado 
(17), para se fixar na agenda goiana e será o único comedy club 
goiano e trará humoristas nacionais de quarta à domingo. 
Para abrir a casa, terá o humorista Rodrigo Capella. 
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Mandarin SPA - Os empresários e sócios Giane Honorato 
e Cadu Fedato, do Mandarin SPA Urbano, receberão 
convidados em comemoração aos 10 anos de sucesso.



6 QuINta-feIra, 1º DE AGOSTO DE 2019brasil

An
to

ni
o 

Cr
uz

/A
g.

 B
ra

sil

sorte

Mega-Sena acumula 
e vai pagar R$ 26 
milhões no sábado
O concurso 2.174 da Mega-
-Sena não teve acertadores 
nos seis números sortea-
dos nesta quarta-feira (31):  
10, 15, 34, 36, 56 e 60.

O prêmio ficou acu-
mulado para o sorteio do 

concurso 2.175, que ocor-
re no sábado (3). A esti-
mativa é que o prêmio 
chegue a R$ 26 milhões. 

A Quina (5 números 
acertados) teve 52 apostas 
ganhadoras, com R$ 38,25 

mil para cada uma delas.
A Quadra, (4 acertos), re-

gistrou 3.892 apostas ga-
nhadoras, cabendo a cada 
uma delas R$ 730,10. As 
informações são do site da 
Caixa Econômica Federal.
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Banco Central 
surpreende e 
reduz juros 
básicos para 
6% ao ano

Pela primeira vez 
em um ano e qua-
tro meses, o Banco 

Central (BC) diminuiu os 
juros básicos da econo-
mia. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom) reduziu a 
taxa Selic para 6% ao ano, 
com corte de 0,5 ponto 
percentual. A decisão sur-
preendeu os analistas fi-
nanceiros, que esperavam 
corte de 0,25 ponto.

Com a decisão de hoje 
(31), a Selic está no me-
nor nível desde o início 
da série histórica do Ban-
co Central, em 1986. De 

outubro de 2012 a abril 
de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e 
passou a ser reajustada 
gradualmente até alcan-
çar 14,25% ao ano em ju-
lho de 2015. Em outubro 
de 2016, o Copom voltou 
a reduzir os juros básicos 
da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao 
ano em março de 2018. 
Desde então, a taxa não 
tinha sido alterada.

Em comunicado, o Co-
pom reiterou a neces-
sidade de avanços nas 
reformas estruturais da 
economia brasileira para 
que os juros permaneçam 
em níveis baixos por longo 
tempo. “O Copom reconhe-
ce que o processo de refor-
mas e ajustes necessários 
na economia brasileira 
tem avançado, mas enfa-
tiza que a continuidade 
desse processo é essen-

cial para a queda da taxa 
de juros estrutural e para 
a recuperação sustentável 
da economia”, destacou.

O Banco Central indi-
cou que novas reduções 
poderão ocorrer nos pró-
ximos meses. “O Comitê 
avalia que a consolidação 
do cenário benigno para 
a inflação prospectiva 
deverá permitir ajuste 
adicional no grau de es-
tímulo”, acrescentou o 
texto. A próxima reunião 
do Copom está marcada 
para 18 e 19 de setembro.

A Selic é o principal 
instrumento do Banco 
Central para manter sob 
controle a inflação oficial, 
medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). Em 
junho, o indicador fechou 
em 3,37% no acumulado 
de 12 meses. Depois de 
vários meses de alta no 

início do ano, o índice de-
sacelerou nos últimos me-
ses. Em junho, o IPCA ficou 
em apenas 0,01%, o menor 
percentual para um mês 
desde novembro de 2018.

Para 2019, o Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) estabeleceu meta 
de inflação de 4,25%, com 
margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual. O 
IPCA, portanto, não poderá 
superar 5,75% neste ano 
nem ficar abaixo de 2,75%. 
A meta para 2020 foi fixa-
da em 4%, também com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual.

Inflação
No Relatório de Infla-

ção divulgado no fim de 
junho pelo Banco Cen-
tral, a autoridade mone-
tária estima que o IPCA 
encerrará 2019 em 3,6%, 
continuando abaixo de 

4% até 2021. De acordo 
com o boletim Focus, 
pesquisa semanal com 
instituições financeiras 
divulgada pelo BC, a in-
flação oficial deverá fe-
char o ano em 3,8%.

Crédito mais 
barato

A redução da taxa Se-
lic estimula a economia 
porque juros menores 
barateiam o crédito e in-
centivam a produção e o 
consumo em um cenário 
de baixa atividade econô-
mica. No último Relatório 
de Inflação, o BC projeta-
va expansão da economia 
de 0,8% para este ano. A 
expectativa está em li-
nha com as do mercado. 
Segundo o boletim Focus, 
os analistas econômicos 
preveem crescimento de 
0,82% do Produto Interno 

Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos 
pelo país) em 2019.

A taxa básica de juros 
é usada nas negociações 
de títulos públicos no 
Sistema Especial de Li-
quidação e Custódia (Se-
lic) e serve de referência 
para as demais taxas de 
juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, 
o Banco Central segura 
o excesso de demanda 
que pressiona os preços, 
porque juros mais altos 
encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Ao 
reduzir os juros básicos, o 
Copom barateia o crédito 
e incentiva a produção e o 
consumo, mas enfraquece 
o controle da inflação. Para 
cortar a Selic, a autoridade 
monetária precisa estar 
segura de que os preços 
estão sob controle e não 
correm risco de subir.

Essa foi a 
primeira 
redução desde 
março de 2018
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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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Handebol feminino é ouro no Pan e 
garante vaga na Olimpíada de Tóquio

o ouro veio do hande-
bol feminino, após 
um clássico de ti-

rar o fôlego entre Brasil e 
Argentina. As brasileiras 
confirmaram a hegemonia 
na modalidade vencendo 
as argentinas de virada, 
por 30 a 21, diante de um 
ginásio lotado. Além de 
faturar o ouro e o hexa-
campeonato no handebol, 
as brasileiras asseguraram 
presença nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, em 2020.

A noite terminou bem, 

mas o início foi difícil 
para as atletas brasilei-
ras: o nervosismo marcou 
o começo do jogo e, em 
vários momentos, a sele-
ção ficou atrás no placar. 
Além de falhas na defesa, 
o Brasil errou bolas fá-
ceis no ataque e esbarrou 
na excelente atuação da 
goleira Mirasol Carratú. 
Apesar das dificuldades, a 
seleção conseguiu equili-
brar a partida e foi para o 
intervalo com um empate 
em 12 a 12.

O segundo tempo foi 
totalmente diferente: 
as brasileiras voltaram 
à quadra determinadas 
e mostraram por que 
eram as  favoritas ao 
hexa. Logo aos 2 minu-

tos, o Brasil assumiu a 
frente do placar, com um 
gol de Patrícia, e rapida-
mente ampliou a vanta-
gem para 20 a 15. Daí 
em diante, o domínio foi 
verde e amarelo até a 

vitória final por 30 a 21.
Entre os destaques em 

quadra, brilharam a golei-
ra Renata, de apenas 20 
anos, e a jogadora Deonise, 
a única do elenco campeã 
em quatro edições do Pan.

Boxe em alta
A noite também  foi 

boa pra a boxeadora Be-
atriz Soarez Ferreira, que  
já garantiu ao menos a 
medalha de prata. Bea-
triz classificou-se para a 
grande final na categoria 
57-60Kg, após derrotar a 
norte-americana Rashida 
Ellis. A brasileira, que já 
conquistou uma meda-
lha de bronze na última 
segunda-feira, é grande 
favorita ao ouro: a deci-
são do título será contra 
a argentina Dayana San-
ches, na próxima sexta-
-feira (2), às 21h (horário 
de Brasília).

Outra boxeadora bra-
sileira, Flávia Figueire-
do, faturou a segunda 
medalha da noite des-
ta terça: ela ficou com 
o  bronze na categoria 
75Kg, depois de perder a 
luta para a norte-ameri-
cana Naomi Graham.

O Brasil encerrou a noite de terça-feira 
(30), sétimo dia de competições nos 
Jogos Pan-Americanos de Lima, com 
mais duas medalhas, uma de ouro e 
uma de bronze – no decorrer do dia, os 
brasileiros já tinham conquistado sete

Ab
el

ar
do

 M
en

de
s J

r/ 
re

de
do

es
po

rt
e.

go
v.

br


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

