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n O discurso do prefeito Roberto 
Naves perante o presidente Jair 
Bolsonaro, na solenidade de ati-
vação da Ferrovia Norte-Sul, foi de 
um puxa-saquismo rudimentar. “O 
senhor é amado pelo povo de Aná-
polis”, chegou a dizer.

n Já notaram os olhos arregalados da 
primeira dama Gracinha Caiado, leitora 
e leitor? Existem 2 explicações: ou são 
resultado de intervenções estéticas ou 
então de uma fotofobia, que é uma re-
ação ao excesso de luz.

n A equipe do prefeito Iris Rezende 
anda com a cabeça quente: o chefe 
quer mais projetos para Goiânia, 
dada a fantástica disponibilida-
de de caixa que conquistou com o 
ajuste implantado nos 2 primeiros 
anos da sua gestão. 

n Embora proclamado como aliado 
do governador Ronaldo Caiado, o 
deputado federal Zé Nelto integra 
um grupo, na Câmara, que é ra-
dicalmente contra a inclusão dos 
Estados na reforma da previdência.

n Escândalo: a Assembleia pagou via-
gem do deputado Vinicius Cirqueira, 
do PROS, à Itália, para participar de 
um evento de luta marcial. O rapaz, 
além de político, é multimedalhista 
nos socos e chutes do Taekwondo.

n Depois que o deputado caiadista 
Paulo do Trabalho condenou a adesão 
ao Regime de Recuperação Fiscal, fi-
cou mais do que claro que a base do 
Palácio das Esmeraldas na Assembleia 
simplesmente não é segura. 

n Dois ex-prefeitos de Formosa tiveram 
os bens indisponibilizados em razão de 
irregularidades nas suas gestões: Pe-
dro Ivo e Itamar Barreto. Depois deles, 
vem Ernesto Roller, em cuja gestão 
também houve problemas sérios.

n A boataria sobre o estado de saúde 
do governador Ronaldo Caiado é for-
te e tem a ver com a fraca explicação 
que ele mesmo deu para cancelar a 
sua agenda de trabalho: “uma febre”. É 
que febre é sintoma e não doença. 

n O enfrentamento entre a primeira 
dama Gracinha Caiado e o presidente 
da Assembleia Lissauer Vieira, na Ci-
dade de Goiás foi gravíssimo. “Você 
está prejudicando meu marido e vai 
se ver comigo”, ameaçou ela. 

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

Mesmo com todas as medidas de contenção adotadas pelo governador Ronaldo Caia-
do, o balanço do Estado quanto ao 1º semestre do novo governo mostra que as des-
pesas do funcionalismo subiram entre 14 e 15% - e isso sem que nenhum aumento 
de salário tenha sido concedido ou admitidos novos servidores (ao contrário, o núme-
ro de comissionados foi reduzido). Além disso, as despesas correntes aumentaram em 
mais de 8%, apesar da anunciada revisão de contratos e da propalada diminuição dos 
custos da máquina administrativa. Isso só não levou a um agravamento da crise fiscal 
alegada por Caiado porque, seguindo uma tendência dos dois últimos anos, a arreca-
dação de ICMS subiu sem parar e proporcionou um acréscimo de quase R$ 1 bilhão 
à receita estadual. Esses números mostram o tamanho do desafio enfrentado pela 
atual gestão, que hesita em promover reformas verdadeiramente capazes de mudar o 
modelo vigente de desequilíbrio entre receita e despesa – reformas que teriam como 
inevitável consequência o desgaste da imagem do governador.
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FaZ 20 aNoS QUE a política DE catalÃo GiRa ENtRE aDiB E JaRDEl
A cogitação da candidatura do ex-deputado Jardel Sebba a prefeito de Catalão, no ano que vem, enfrentando pela terceira vez seu ferrenho adversário Adib Elias, 
que deverá tentar a reeleição, mostra que a política local está estagnada há 20 anos, girando em torno dos mesmos atores. Mesmo porque, se não for Jardel, o 
candidato será o seu filho e herdeiro Gustavo Sebba, atualmente no 2º mandato como deputado estadual. As cabeças catalanas mais esclarecidas gostam de se 
referir à sua cidade como a “Atenas de Goiás”, em alusão ao seu glamour cultural (tem várias universidades e 10 teatros), econômico (duas montadoras de veículos 
estão ali instaladas) e político (suas lideranças sempre foram estadualizadas). Na verdade, não é nada disso. Trata-se de uma paróquia extremamente provinciana e 
com um nível baixíssimo em se tratando de debate eleitoral, em que as picuinhas pessoais sempre sobrepujaram o interesse público. E, pelo que se vê, não muda. 

ciRo GoMES acoNSElHa caiaDo a NÃo aDERiR ao RRF: “pREJUDica GoiÁS”
O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, várias vezes candidato a presidente da República, deu uma entrevista à rádio Sagres que passou despercebida, 
mas merece atenção. Do alto da sua experiência de vida pública, ele aconselhou o governador Ronaldo Caiado a não aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, 
caso as portas venham a ser abertas para Goiás. Ciro Gomes lembrou o governador goiano que há saídas para a crise fiscal do Estado sem passar por um 
remédio tão amargo como o RRF e sem descartar ativos preciosos – cuja privatização é exigida pelo programa. Segundo a sua avaliação, a austeridade fiscal 
radical trouxe problemas para o Rio de Janeiro, experiência que fez com que Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que chegaram a pleitear a sua inclusão, desis-
tissem da ideia. Ele também acha que o RRF só se justificaria para Goiás se a economia estadual não tivesse a força e a pujança que tem hoje. 

E a pRopoSta DE UMa coMiSSÃo paRa DEBatER o RRF? coMo Vai FicaR
O governador Ronaldo Caiado não respondeu, até agora, à proposta do presidente da Assembleia Lissauer Vieira para a formação de uma comissão com 
representantes de todos os Poderes para debater a adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal. A ideia deu protagonismo para Lissauer e incomodou 
o Palácio das Esmeraldas, onde o deputado é malvisto e até em alguns momentos mais acesos considerado como adversário político. O receio é que Caiado 
se torne caudatário da discussão pública sobre o RRF e é por isso que o secretário de Governo Ernesto Roller levou um puxão de orelhas após a notícia 
de que tratou diretamente com Lissauer da hipótese da comissão, sem consultar previamente o governador. Outro complicador: ninguém, dentro 
do governo do Estado, nem a sua maior autoridade, tem certeza sobre o que fazer para superar a crise fiscal, muito menos no caso do severo RRF.

iRiS É aDMiNiStRaDoR Nota 10, SEGUNDo atESta o tESoURo NacioNal
Iris Rezende passou os dois primeiros anos do seu atual mandato na prefeitura de Goiânia debaixo de um imenso desgaste. Não é 
exagero dizer que beijou a lona. Mas antes da contagem chegar ao número 10, conseguiu se reerguer. E como. Viu-se de repente 
que a prefeitura da capital estava inteiramente recuperada financeiramente e suas burras se abarrotavam de dinheiro. Muito 
dinheiro. Talvez mais de bilhão, que agora, no terceiro ano do mandato, está sendo aplicado em obras de impacto espalhadas 
por toda a cidade. E a cereja do bolo acabou de chegar: a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou um financiamento de R$ 780 
milhões, junto a Caixa Federal, para que Iris possa aplicar… em mais obras. É um troféu e tanto para Iris. Um diploma de bom ges-
tor, talvez o melhor que Goiás já viu. Não há dúvidas: ele faz a mais espetacular administração da sua vida como homem público. 

caSSaR a coNcESSÃo Da ENEl oU REtoMaR a cElG: NÃo Vai acoNtEcER
Noticia-se a probabilidade de medidas do governo federal contra a Enel, que iriam desde uma revogação da concessão para explorar a distribuição de energia 
em Goiás até a devolução da Celg ao governo do Estado. Logo após mais uma das suas tantas visitas a Brasília, o governador Ronaldo Caiado anunciou bom-
basticamente que teria obtido o apoio do presidente Jair Bolsonaro para imprensar a companhia contra a parede e fazê-la alvo de decisões radicais – como, 
por exemplo, uma intervenção ou, no limite, a sua expulsão do território goiano. Isso não vai acontecer. Se Caiado e a maioria dos goianos estão insatisfei-
tos com a Enel, isso jamais levaria a uma reversão de um processo de privatização que, no final das contas, comprometeria a imagem do Brasil pelo 
mundo afora. Uma arremetida do governo federal contra a Enel teria repercussão mundial e afetaria a imagem do país quanto as privatizações que 
o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer, a principal da quais já está programada e é justamente no setor elétrico: a Eletrobrás.

DESpESaS coM FUNcioNaliSMo E MaNUtENÇÃo SoBEM
No atUal GoVERNo, MESMo SEM aUMENtoS oU aDMiSSÕES
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terrorismo 

Jair Bolsonaro lamenta 
atentados nos Estados Unidos

o presidente Jair Bol-
sonaro comentou 
os dois atentados 

registrados neste fim-de-
-semana nos Estado Uni-
dos, que deixaram dezenas 
de mortos e feridos. Os 
dois ataques ocorreram 
nas cidades de El Paso 
(Texas) e Dayton (Ohio). O 
primeiro terminou com 20 
mortos e 26 feridos. Já o 
segundo deixou nove mor-
tos e ao menos 27 feridos.

“Lamento. Já aconteceu 
no Brasil também. Agora 
não é desarmando o povo 
que você vai evitar isso 
aí. O Brasil no papel é ex-
tremamente desarmado e 
já aconteceu coisa como 
essa aqui no Brasil”, disse. 
O presidente conversou 
com jornalistas neste do-
mingo na saída do Palá-
cio da Alvorada, residên-
cia oficial do governante.

El Paso
Em El Paso, um jovem 

de 21 anos abriu fogo na 
tarde deste sábado (3) 
em um supermercado, 
deixando pelo menos 20 
mortos e outros 26 feri-
dos. Autoridades investi-
gam a hipótese de o ata-

que ter sido um crime de 
ódio. Em um manifesto, 
o suspeito teria afirmado 
que a ação era uma res-
posta à suposta invasão 
latina no Texas.

Dayton
A polícia de Dayton 

afirmou que o ataque 
começou por volta de 1h 
(horário local) e que o FBI 
(departamento federal 
de investigação dos Es-
tados Unidos) está aju-
dando na investigação. 

O tiroteio ocorreu no 
bar Ned Peppers, a oes-
te do centro de Dayton, 
deixando nove mortos e 
ao menos 27 feridos.

A polícia acredita que 
a ação foi conduzida por 
apenas um atirador e 
ainda não identificou o 
suspeito e os motivos do 
ataque. O tiroteio ocorreu 
num bairro histórico da 
cidade de 140 mil habi-
tantes, onde estão loca-
lizados diversos bares, 
restaurantes e teatros. A 

região é considerada se-
gura pelas autoridades.

Parentes
Bolsonaro também 

respondeu a questiona-
mentos de jornalistas 
sobre matéria do jornal 
O Globo segundo a qual 
os mandatos dele e dos 
filhos teriam empregado 
mais de 100 pessoas com 
laços familiares.

O presidente afirmou 
que já empregou paren-
tes mas minimizou pro-

blemas nas contratações. 
“Você acha meus filhos 
incompetentes? Quando 
coloquei parentes da Ana 
Cristina [ex-esposa] eu 
não era casado com ela. 
Vou devolver porque ca-
sei com ela?”, indagou.

Bolsonaro falou sobre 
a indicação do filho, de-
putado Eduardo Bolsona-
ro, para a embaixada dos 
Estados Unidos. “Sim, o 
Senado pode barrar. Mas 
vocês têm notícia de al-
guém barrado?”, pergun-

tou aos jornalistas.

INPE
O presidente disse que 

a exoneração do dire-
tor do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(INPE), Ricardo Galvão, foi 
decisão sua. “Certas coi-
sas eu não peço, eu man-
do. Não tinha clima para 
continuar, mesmo que 
provasse que os dados 
estavam certos. A forma 
como foi divulgado aí fica 
complicado”, justificou.

Atentados em 
Ohio e Texas 
deixaram dezenas 
de mortos
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Assembleia retoma os trabalhos em Plenário com 302 
projetos na pauta da sessão ordinária desta 3ª-feira
Esta terça-feira, 6, marca 
o reinício dos trabalhos 
dos parlamentares no se-
gundo semestres de 2019 
em sessão ordinária que 
terá início às 15 horas no 
Plenário Getulino Artiaga. 
Eles começarão a apreciar 
302 projetos que constam 
na pauta prévia da Ordem 
do Dia, entre matérias de 
autoria de deputados, do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) e do Governo, 
além de 24 requerimentos.

São 16 projetos de par-

lamentares em fase de 
segunda votação e 88 que 
vão para primeira votação, 
além de 51 vetos da Go-
vernadoria a serem apre-
ciados em votação secreta. 
Constam ainda 135 maté-
rias com parecer favorável 
da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
e 10 com parecer contrá-
rio; 2 projetos com parecer 
contrário da Comissão de 
Saúde e Promoção Social; 
e duas matérias enviadas 
pelo TCE-GO a serem vo-

tadas em um único turno.
Um dos projetos de 

autoria parlamentar a ser 
apreciado em segunda vo-
tação é o de nº nº 1060/19, 
de autoria da deputada 
Delegada Adriana Accor-
si (PT), que altera a Lei 
nº 10.460, o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do 
Estado de Goiás e suas au-
tarquias. Se houver apro-
vação das modificações 
propostas pela parlamen-
tar, a licença-maternidade 
passa a ser de 180 dias e a 

licença-paternidade de 20 
dias. Essas alterações be-
neficiam também o servi-
dor que adotar ou obtiver 
guarda judicial de criança 
com até a idade de 1 ano. 
De acordo com a proposi-
tura, em ambos os casos, 
o funcionário conta com 
o vencimento e vanta-
gens do cargo.

A proposta de alteração 
da lei de 22 de fevereiro 
de 1988, no que se refere 
às licenças maternidade e 
paternidade é justificada 

pela recente sanção, a nível 
federal, da lei que trata da 
Política Nacional Integrada 
para a Primeira Infância, na 
qual está previsto o direito 
da licença-paternidade de 
20 dias. A justificativa é o 
pleno desenvolvimento da 
criança até os 6 anos.

“Tanto a licença-paterni-
dade, quanto a maternidade 
são encaradas atualmente 
como um benefício a mais 
estendido aos filhos do que 
aos pais”, justifica a parla-
mentar. Adriana Accorsi ar-

gumenta que a proposta de 
modificação tem como base 
estudos psicológicos com-
provarem a importância do 
contato com os pais, prin-
cipalmente nos primeiros 
anos de vida, seja para filho 
recém-nascido ou adotado, 
para a formação psico-
lógica da criança. Para a 
deputada, diante do que é 
defendido pelos estudio-
sos, “nada mais justo do 
que conceder aos pais um 
tempo maior de convívio 
nesse primeiro momento”.
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Benefícios 

Asfaltamento na região Norte
marca Mutirão no Jardim Guanabara

o prefeito Iris Rezen-
de visitou durante 
o Mutirão da Pre-

feitura, as obras de asfalta-
mento no Residencial João 
Paulo II e Vale dos Sonhos 
II. Máquinas realizam o 
trabalho de pavimenta-
ção, até mesmo no final 
de semana, para acelerar o 
cumprimento da meta de 
asfaltar os 31 bairros que 
surgiram nos últimos anos.

“Estamos resgatando 
o compromisso de asfal-
tar todas as ruas habita-
das que surgiram desde 
que deixei a prefeitura 
em 2010 e vejo que as 
obras aqui nos dois se-
tores estão avançadas 
e com ruas já prontas”, 
destaca o prefeito. 

A moradora Maria Ro-
drigues comemora a pa-
vimentação em sua rua, 
VS 02. “Era muita poeira, 
transtornos, que agora fi-
cam no passado com o 
benefício. Após a assina-
tura da ordem de serviço, 
rapidamente a prefeitura 
asfaltou minha rua e esta-
mos felizes”, comemora.

Após abrir a 25ª edição 
da frente ampliada de ser-
viços no Jardim Guanabara, 
que conta mais uma vez 
com a parceria do Gover-

no de Goiás, o prefeito e 
comitiva formada por lide-
ranças, vereadores e auxi-
liares visitaram diversas 
obras na região. 

Além do asfalto, Iris 
inaugurou o Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(CMEI) do Jardim Itatiaia, 
requalificação da Praça no 
Residencial Felicidade, im-
plantou salas nodulares no 
Jardim Guanabara III. No 
domingo, 04, Iris visitou re-
formas no Centro de Saúde 
da Família no Guanabara I 
e Cachoeira Dourada.

‘Vamos juntos fazer 
de Goiânia a cidade mais 
bonita e mais querida do 
Brasil’, disse Iris na sole-
nidade, ao lado do padre 
Marcos Rogério, que am-
pliou o CMEI Assunção, no 
Itatiaia. “A partir de agora, 
100 crianças de 0 a 6 anos 
serão atendidas na nova 
unidade, na região Norte 
de Goiânia”, garante. 

Serviços
A grande frente de ser-

viços realizou nos dois 
dias mais de 40 mil aten-
dimentos à população 
de 21 bairros em mais 
de 160 serviços públicos 
municipais e estaduais. 
Esta é a quarta edição 

do Mutirão da Prefeitura 
que conta com a efetiva 
participação do Governo 
de Goiás. A administra-
ção estadual traz para o 
evento cerca de 45 servi-
ços públicos de sua com-
petência, que se somam 
aos mais de 120 serviços 
oferecidos pela própria 
Prefeitura de Goiânia.

O primeiro Mutirão da 
atual gestão aconteceu 
também na região Norte 
da Capital, em junho de 
2017, e desde então já 
fez mais de 1 milhão de 
atendimentos em todas 
as regiões de Goiânia.

Além dos serviços 

prestados nos estandes 
das diversas secretarias 
da Prefeitura, como saú-
de, educação, assistência 
social, direitos humanos, 
procuradoria, finanças, 
habitação e trânsito, a 
concessionária de ener-
gia elétrica de Goiás, a 
Enel, disponibilizou no 
local estrutura para que 
a população possa trocar 
lâmpadas comuns pelas 
de LED, que geram eco-
nomia de energia. O con-
sumidor precisa trocar 
as antigas e apresentar 
o comprovante de paga-
mento da conta de luz.

Foram disponibiliza-

dos, ainda, serviços de 
emissão de carteira de 
identidade e CPF, Ipasgo, 
Detran, Procon, Sanea-
go e Goinfra. O Corpo de 
Bombeiros vai realizar 
exposição de materiais 
e equipamentos, oficinas 
de primeiros socorros e 
de prevenção a incên-
dios. Já a Agehab ofere-
cerá orientação sobre os 
programas habitacionais 
do estado, além de tirar 
dúvidas a respeito do 
processo de regulariza-
ção fundiária.

Inscrição em programas 
sociais, como o Passaporte 
do Idoso, Passe Livre Estu-

dantil e ID Jovem, que dá 
acesso a meia-entrada em 
eventos artísticos, cultu-
rais e esportivos. Sucesso 
no último evento, o aulão 
preparatório para o Enem 
será ministrado mais uma 
vez. O conteúdo será foca-
do nas disciplinas de Quí-
mica e Geografia.

Os serviços de saúde 
foram fortalecidos com a 
participação de uma equi-
pe de odontologia. E a se-
cretaria de Saúde enviou, 
ainda, médicos especialis-
tas em oftalmologia, car-
diologia e dermatologia 
para a realização de con-
sultas e exames gratuitos.

25ª edição de frente de serviço realiza 
40 mil atendimentos e realiza obras 
de pavimentação no Residencial 
João Paulo II e Vale dos Sonhos II
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rafael  vilela
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  Saiu o trailer da comédia “Little 
Monsters”, protagonizada por Lupita 
Nyong’o. O filme mostra um apocalipse 
zumbi, mas de uma forma bem 
inusitada.

  O DJ americano Gryffin chamou Carly 

Rae Jepsen para uma colaboração musical e  
lançou ao lado da artista o single “OMG”, 
que já ganhou um lyric video.

  A parceria musical de Bebe Rexha e o DJ 
Jax Jones, “Harder”, ganhou clipe e no 
vídeo, Rexha acabou de se casar e está 

querendo curtir sua festa de casamento.

  Não está muito fácil manter o line-up 
intacto do Woodstock 50. De acordo com a 
Variety, a headliner Miley Cyrus não tocará 
mais no festival comemorativo dos 
cinquenta anos de Woodstock.

aRcaBoRDo
O Arca Parque, complexo de diversão 

localizado na região metropolitana de 
Goiânia, acaba de lançar o ArcaBordo, 

o cartão de acesso ao parque que dá 
diversos benefícios, como descontos de 

7% nos alimentos e bebidas, 25% nos 
ingressos (com máximo de 5 por mês), 

10% na loja de conveniência, 25% no 
aluguel do locker, além da participação 

no clube de vantagens. São três tipos de 
planos que podem ser adquiridos pelo 
telefone 62 3142 5062, pelo site www.

arcabordo.com.br ou no próprio parque.

sEGUNDa FasE
Estão abertas as inscrições para 

a segunda etapa de vendas do 
Residencial Padre Pereira, que será 

construído no Jardim Mariliza, região 
dos condomínios horizontais da GO-

020, bem próximo ao Paço Municipal 
e ao shopping Flamboyant. Parte 

dos 336 apartamentos do complexo 
residencial será comercializada para o 

público em geral, que reside na capital 
e que poderá financiar o imóvel pelo 

programa Minha Casa Minha Vida.

MÉDicos sEM 
FRoNTEiRas

A organização humanitária Médicos 
Sem Fronteiras (MSF) traz, pela 

primeira vez a Goiânia, a exposição 
“Pessoas em Movimento”, que convida 
o público a uma reflexão sobre refúgio 

e deslocamento forçado de pessoas. 
A ação traz para o universo do público 
elementos sonoros e táteis montados 

em um labirinto cujos caminhos 
ilustram as dificuldades extremas 

enfrentadas por quem vive essa 
situação. A mostra é gratuita e fica em 
cartaz no Passeio das Águas Shopping 

de 03 a 18 de agosto.

MaRKETiNG 
No dia 10 de agosto, os especialistas 
Erik Borges e Monnyelle Rodrigues, 

chegam de Palmas-TO, para realizar o 
‘Workshop de Marketing do Tradicional 

ao Digital’, em Goiânia. O curso 
prático busca orientar profissionais 
da área, universitários, empresários 
e empreendedores com tendências, 

técnicas e estratégias efetivas de 
Marketing para alavancar os negócios 

e vai acontecer no Centro Universitário 
IESB. As inscrições estão abertas e  

podem ser feitas no site da Sympla.

3x4

1

ARRAIANA - A dupla Pedro Pache e Carol se apresentou no Arraiana 2019 em comemoração aos 112 anos da cidade de Anápolis.

Reinauguração -  Os empresários Paulo Victor Guerra, 
Lincoln Martins, Sandra Leão e Pedro Bruno Guerra 
apresentaram a mais nova do Boticário em Jataí. 

2 3

4

MMF - Após uma temporada na Europa, a modelo transsexual 
Camila Montovani chega em Goiânia, especialmente para 
participar da 6a edição do Mega Moda Fashion. 
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Comemorações - O Magna Restaurante convidou a chef 
Janaína Rueda para a comemoração do aniversário do chef 
Marco Soares nesta terça-feira (13). 
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empregos
A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Goiás (ABRH/GO), Sesi Senai, re-
alizam com o apoio da Prefeitura de Rio Verde a 9ª edição estadual do ABRH na Praça. O 
evento desembarca na quarta maior cidade do Estado no próximo dia 10 de agosto, sábado, 
no Sesi Senai Rio Verde, das 8h às 18h. O evento, referência nacional em geração de empregos 
e intercâmbio entre empresários e futuros colaboradores, faz parte do calendário nacional e 
estadual da entidade. Em Rio Verde, o evento vai oferecer oportunidades de emprego, pa-
lestras de orientação e capacitação para o mercado de trabalho, com o foco nos processos 
seletivos, consultorias gratuitas, processos seletivos simplificados e entrevistas de emprego.

imóveis
O QuintoAndar, plataforma digital que está redesenhando o mercado imobiliário, fechou 
parceria com a Rizzo Imobiliária, referência em compra e venda de imóveis em Goiânia. O 
acordo vai acelerar o ritmo de crescimento do QuintoAndar na capital do estado de Goiás, 
assim como estender os benefícios de seu modelo aos clientes de aluguel residencial da Ri-
zzo, elevando a proposta de valor da imobiliária com a tecnologia e serviços da plataforma. A 

Rizzo fará captação de imóveis, relacionamento presencial na imobiliária com atendimento 
personalizado e representação dos proprietários no processo de locação na plataforma. Na 
administração dos contratos de aluguel, a Rizzo contará com os produtos, serviços e vanta-
gens do QuintoAndar, que não exige fiador, seguro fiança ou caução dos inquilinos e, mesmo 
assim, assegura o pagamento em dia dos aluguéis ao proprietário e cobre em até R$ 50 mil 
reparos no imóvel ao fim do contrato.

Transfer
Durante o mês de agosto, o Flamboyant Shopping Center está com uma novidade para faci-
litar o transporte dos clientes que estiverem em prédios comerciais do setor Jardim Goiás, o 
serviço de transfer gratuito. O transporte funcionará de segunda a sexta, em dois turnos, das 
11h às 15h e das 18h às 21h. No total, seis pontos de embarque estarão disponíveis nos empre-
endimentos Trend Office, QS Tower Office, JK New Concept Business, Brookfield Towers, Me-
tropolitan Business, New Business Style. O embarque e desembarque serão feitos no Vallet 
descoberto, localizado no Garden Flamboyant.  No local, um totem irá fornecer dados sobre 
os horários e cronograma de rotas da van.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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regras De saQue

Cronograma de liberação do FGTS 
será divulgado nesta segunda-feira

a Caixa Econômica Fe-
deral anuncia hoje 
(5) o cronograma de 

liberação do saque imedia-
to de parcela de até R$ 500 
por conta ativa ou conta 
inativa do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Conforme a Medida 
Provisória nº 889,  as libera-
ções ocorrerão de setembro 
deste ano a março de 2020.

A projeção do Ministério 
da Economia é alcançar 96 
milhões de trabalhadores 

e injetar R$ 30 bilhões na 
economia – R$ 28 bilhões 
em 2019 e R$ 12 bilhões 
em 2020.

A indústria e o comér-
cio têm expectativa de 
aquecimento econômico 
com a liberação desses 
recursos. Segundo o eco-
nomista Marcelo Azevedo, 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), “é uma 
medida de curto prazo 
que é fundamental para a 
retomada da economia. Se 
as medidas de longo prazo 
[como as reformas da Pre-
vidência Social e tributá-
ria] vão ajudar a sustentar 
[o crescimento], medidas 
como liberação de recursos 
têm potencial de, no curto 
prazo, uma injeção necessá-

ria para o primeiro arranque 
na economia”, defende.

Consumo
A liberação do FGTS 

pode estimular o consumo e 
reduzir o estoque de artigos 
já produzidos pela indús-
tria, movimento importante 
para preparar a retomada 
do ciclo econômico mais 
positivo. A CNI, no entanto, 
ainda não tem uma estima-
tiva desse eventual efeito.

Com dinheiro extra na 
mão, o trabalhador poderá 
ir às compras ou acertar 
o pagamento de dívidas. 
Segundo o Ministério da 
Economia, 23 milhões de 
pessoas poderão quitar 
suas dívidas com o saque 
imediato do FGTS.

“Mesmo que as famílias 
priorizem os pagamentos 
de dívidas. Isso também 
acaba ajudando o consumo”, 
assinala Marianne Hanson, 
economista da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Segundo ela, o paga-
mento de dívidas diminui o 
comprometimento da renda 
das famílias e retiram da 
inadimplência quem tem 
contas em atraso.

Projeção da CNC indi-
ca que com a liberação do 
FGTS pelo menos R$ 7,4 bi-
lhões poderão migrar para 
o comércio varejista com a 
compra de bens duráveis e 
não duráveis. O efeito pode-
rá ser potencializado, pois 
durante o período de libera-

ção ocorrerá o pagamento 
do 13º salário. Hanson tem 
expectativa de que o cres-
cimento do consumo abra 
mais vagas temporárias no 
comércio e aumente a ren-
da das famílias onde há de-
sempregados.

O consumo das famílias 
é responsável por R$ 6 de 
cada R$ 10 da demanda 
agregada que estimula o 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), indi-
cador que mede o fluxo 
de novos bens e serviços 
finais produzidos. No últi-
mo ano, o PIB do comércio 
apresentou crescimen-
to de 2,3%; e a indústria 
aumento de 0,6%. O PIB 
2018 de toda a economia 
cresceu 1,1%.

Saque aniversário 
e construção civil

Além do saque imedia-
to, a MP 889 traz a modali-
dade do saque aniversário 
que prevê, a partir de 2020, 
a possibilidade de o traba-
lhador retirar, anualmente, 
um percentual de seu sal-
do no FGTS. A expectativa 
do Ministério da Economia 
é de que o saque aniver-
sário dê aos trabalhadores 
acesso a R$ 12 bilhões.

A liberação dos saques 
depende, no entanto, da 
adesão individual do tra-
balhador. As duas moda-
lidades de saque criadas 
pela MP somam R$ 42 bi-
lhões para serem liberados 
em 16 meses (quatro de 
2019 e doze de 2020).

Saque imediato 
deve potencializar 
consumo das 
famílias

Itumbiara agora conta com uma Drogaria Santa Marta. Localizada 
na praça da República, na esquina com a Rua Santa Rita, no Centro, 
a unidade completará o mix da rede com esta que será a 76ª loja no 
Estado de Goiás e no Distrito Federal. Com 80 metros quadrados, a 
unidade oferecerá a mesma variedade de medicamentos e produtos 
de higiene e beleza existente em outras lojas da rede, além de am-
biente climatizado, sala de injetáveis e profissionais treinados. Até 
o final do ano, outras oito novas lojas entrarão em funcionamento.
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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

Brasil conquista quatro ouros 
em dia de mais de 10 medalhas

este domingo foi 
bastante positivo 
para o Brasil no Pa-

namericano deste ano, 
disputado em Lima, no 
Peru. Os atletas conse-
guiram garantir mais de 
10 medalhas em diversas 
categorias, do atletismo 
ao surf, passando pela ca-
noagem. Até o começo da 
noite deste domingo (4), 
os triunfos do dia haviam 
contabilizado quatro me-
dalhas de ouro, duas de 
prata e cinco de bronze.

Com isso, a representa-
ção verde e amarela con-
solidou a segunda coloca-
ção na classificação geral, 
com 21 ouros, 16 pratas 
e 32 bronzes. O país fica 

atrás apenas dos Estados 
Unidos, com 52 ouros. 
Nas posições seguintes 
do ranking estão México 
(19 ouros), Canadá (17), 
Colômbia (14), Cuba (14) 
e Argentina (12).

Na canoagem slalom, 
o Brasil subiu duas ve-
zes ao posto mais alto do 
pódio: com Ana Sátila na 
canoa feminina e com Pe-
dro “Pepê” Gonçalves no 
Caiaque masculino. Com 
isso Sátila conquistou o 
bi-campeonato, já que 
havia vencido também no 
Pan de Toronto, em 2015.

Além deles, Felipe 
Borges chegou em ter-
ceiro e obteve o bronze 
na prova de canoa mas-

culina. Na canoa femi-
nina, Omira Estácia fez 
tempo para a prata, mas 
foi requalificada e não 
alcançou o pódio.

A nadadora Ana Mar-
cela subiu no topo do 
pódio na prova de mara-

tona aquática feminina, 
de 10 quilômetros. Nesta 
categoria, Viviane Jung-
blut chegou em terceiro e 
garantiu o bronze. Ainda 
nas águas, Chloé Calmon 
também subiu mais alto, 
mas no longboard. Já Ni-

cole Pacelli foi a terceira 
na categoria de Stand Up 
Paddle (SUP) feminino.

No atletismo, Caio 
Bonfim ficou com a prata 
na marcha de 20 quilô-
metros masculina e Érica 
Rocha de Sena levou o 

bronze na mesma catego-
ria, mas no feminino.

Já no hipismo, o Bra-
sil conquistou a prata 
na disputa por equipes 
e assegurou o bronze 
na categoria individual 
com Carlos Parro.

A representação verde e 
amarela consolidou a segunda 
colocação na classificação geral DA
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