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Crise financeira no diretório
do MDB leva Daniel a
demitir funcionários

Numa pindaíba de dar dó, pelo fato de o partido
não ter feito nenhum deputado federal em Goiás, na
eleição de 2018, e com dívidas para honrar, o presidente do Diretório Regional do MDB, ex-deputado
Daniel Vilela, demitiu os quatros funcionários com
mais tempo de casa no partido, na segunda-feira
da semana passada. São eles: o advogado Marconi
Pimenteira, Cesar Marinari e as secretárias Marina
e Mônica. O partido recebia mais de R$ 100 mil do
Fundo Partidário até janeiro, mas com o início da
nova Legislatura, em fevereiro, segundo a coluna
foi informada, os repasses ao diretório despencaram para valores ínfimos, algo em torno de 5% do
que recebia antes. Diante do desastre financeiro por
conta dos erros políticos cometidos em 2018, o presidente Daniel Vilela recorreu à generosidade do
presidente nacional do partido, Homero Jucá, com o
pedido para melhorar um pouquinho o repasse ao
diretório goiano. Daniel, segundo uma fonte, argumentou com Jucá a rica história do PMDB de Goiás.
E o partido realmente construiu uma história robusta, como por exemplo, os grandes comícios das
“Diretas Já” e “Muda Brasil”, em 1984, com mais de
500 mil pessoas na Praça Cívica, sob liderança do
então governador Iris Rezende. As grandes obras de
pavimentação de rodovia; a quarta etapa da Usina
Hidrelétrica de Cachoeira Dourada – privatizada no
governo de Maguito Vilela, em 1997; a construção
de casas com a ajuda da população, por meio de
mutirões. Goiás chegou a ocupar três ministérios
naquela época – o de Desenvolvimento Urbano, o
de Agricultura e o da Reforma Agrária. Foi a época
de unidade do PMDB, da qual fizeram parte também
Henrique Santillo, Mauro Borges, Maguito Vilela,
Nion Albernaz, Irapuan Costa Júnior, Iram Saraiva,
João Divino Dorneles, Daniel Antônio e tantos outros. Com base em informações obtidas pela coluna,
a situação financeira do Diretório Regional do MDB
no Estado já está muito difícil, e com tendência a
piorar, durante os próximos anos.

Cara do MDB

Oposição discute união em Rio Verde
para enfrentar Paulo do Vale, em 2020

Um dos funcionários demitidos pelo presidente do
MDB foi César Marinari,
campineiro com mais de 15
anos de tempo de serviço
de serviço no diretório do
partido. Marinari (foto) é
tão identificado com a sigla,
que se houvesse a necessidade de usar a imagem de
algum dos seus funcionários com mais cara de MDB
para a missão, provavelmente seria ele o escolhido.
Marinari trabalhou no partido desde o início da década
de 80, com Iris Rezende.

Situação no PSDB é semelhante

Mas justiça seja feita ao MDB, não é só o partido que está
vivendo situação de penúria por conta de queda do Fundo Partidário, o PSDB anda tão mal das pernas que até
hoje não pagou dívidas deixadas pela campanha da sigla,
em 2018. O mago Ademir Lima, marketeiro contratado
como “consultor político” pela campanha de Zé Eliton ao
governo, até hoje não viu a cor de nenhum Real a título
de recebimento do seu crédito com os tucanos. É que o
PSDB elegeu apenas um deputado federal em Goiás, Célio
Silveira. O valor do Fundo Partidário repassado aos diretórios estaduais é definido pelo diretório nacional, que é
feito com base ao número de deputados federais.

Preferência por Zé

divinoolavio@gmail.com

O
ex-governador
Marconi Perillo tem
preferência
pelo
nome do também
ex-governador José
Eliton, para ser o candidato do PSDB à sucessão do prefeito Iris
Rezende, em 2020. É
o que muitos tucanos
andam dizendo por
aí. Também, há que
se ressalvar que o partido não tem nome
melhor para essa função na capital.

Vice-líder

Está sendo cogitada a criação do cargo de vice-líder do
governo, na Assembleia Legislativa, já para esse semestre.
E o nome mais cotado para assumir o posto é o deputado
Humberto Aidar (MDB), considerado o mais próximo de
Caiado entre os deputados. Não há registro de que tenha
havido outro fato semelhante a esse na história do Estado.
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Oposição sinaliza a intenção de
união em Rio Verde, para vencer o
prefeito Paulo do Vale (sem partido), em 2020. Dr. Juraci se destaca
nas pesquisas como o melhor posicionado nas pesquisas. Representantes dos partidos de oposição
fizeram a primeira reunião, para
discutir a unidade, na sexta-feira,
dia 2. E de agora em diante a intenção é deles é de voltar a se reunir
uma vez por mês, para aprofundar
as conversas. Sede de algumas das
maiores empresas instaladas em
Goiás, Rio Verde é a mais importante cidades de Goiás e de maior
geração de emprego e renda.

Lissauer participa

Participaram do encontro representantes dos partidos PSB,
MDB, PDT e PSDB. E já foi aberto o diálogo com o PSD, PRTB,
PP e PR pra tentar atraí-los para o projeto. O nome da oposição
melhor posicionado nas pesquisas atualmente é o do ex-prefeito
Dr. Juraci Martins. E embora não cogite concorrer, a princípio,
o deputado Lissauer Vieira (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, promete participação efetiva dos próximos encontros,
com vista à busca do nome de consenso.

Outros nomes

Além do Dr. Juraci Martins, há outros nomes lembrados nas
conversas, como potenciais candidatos são o reitor da UniRV,
Sebastião Lázara, deputado Karlos Cabral, os médicos Drs Eduardo Martins e Osvaldo Júnior; o coronel da PM, Ricardo Rocha e o
delegado Danilo Fabiano, dentre outros.

Saúde, governador

Nota-se nos meios políticos do Estado certa preocupação com
a saúde do governador Ronaldo Caiado, com uma forte torcida
para que ele se recupere rapidamente do mal-estar que lhe causou febre, no fim de semana. Nós também estamos na torcida.

Morrinhos

O secretário de Saúde de Morrinhos, André Luís (MDB), é pré-candidato a prefeito na cidade, nas eleições do ano que vem.

Anicuns

O deputado Rubens Marques (Pros) é candidatíssimo a prefeito
de Anicuns. Com o apoio efetivo do vice-governador Lincoln Tejota. E certamente a torcida do velho amigo Sebastião.

Goiânia

Segundo uma fonte próxima à parlamentar, a vereadora
Priscila Tejota pode disputar a sucessão do prefeito Iris Rezende (MDB), em Goiânia. Só que para isso ela terá que ir
para outro partido, visto que no PSD o candidato será o
deputado federal Francisco Júnior.

Colunistas
Ana Flávia Marinho
Divino Olávio
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela
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Projeto nacional?

medidas nos Estados, pela situação financeira
atual, e dos municípios, que já começam a respirar eleição.

Adiado
Passaram-se sete meses e entramos no terceiro cronograma... E uma parte do funcionalismo continua convivendo com a falta do
pagamento de dezembro.

Morno

A disposição demonstrada por Jair Messias
em concorrer à reeleição, demonstrada recentemente, tem causado certo afastamento de
aliados. O caso mais evidente é o do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), um dos
postulantes para a próxima, que vem tirando
o time de perto do campo bolsonarista. Existem outros casos de distanciamento estratégico. O Partido Novo, que tem um rito interno
para a definição de candidaturas, tem João
Amoêdo como nome natural. Quinto colocado na eleição passada e idealizador da sigla,
só não será candidato se não quiser. E parece
que quer. Em Goiás, o governador Ronaldo
Caiado, aclamado como o nome do DEM para
2022, foca na gestão e evita falar sobre o assunto. Com Bolsonaro acenando para reeleição, diminui o seu espaço e a opção deve ser
mesmo a reeleição ao governo goiano. Apesar
de especulações feitas, esse assunto não foi o
foco do encontro quase secreto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é outro
nome bem lembrado dentro do DEM.

Câmara de Goiânia retoma os trabalhos nesta
terça-feira, em um semestre estratégico para
conseguir aprovar projetos na Casa. Plano
Diretor e reforma do Código Tributário são
os principais temas. O prefeito Íris Rezende
(MDB) tem a maioria na Casa, vive um bom
momento com a retomada das obras, as ainda enfrenta insatisfações pontuais.

Bico calado

Caiado continua entre os governadores preocupados em incluir Estados e municípios na
reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso. A avaliação é que há dificuldades políticas para conseguir aprovação de

Exemplo de fora
Os ataques que mataram 31 pessoas nos Estados Unidos, a maioria composta por mexicanos, mostra que o fenômeno eleitoral é global.
De olho na reeleição, Donald Trump condenou
os ataques e falou em melhor o controle de
armas. Dois temas que ele tem posições controversas, a favor das armas e disseminando
o ódio a imigrantes. Eleição pode mudar até
posicionamentos aparentemente fortes.

Coleção
Jair Messias vai deixando uma série de posicionamentos que não se sustentam, por falta
de provas. Entre os recentes, a suposta mentira do Inpe em relação ao desmatamento, a
versão da morte do pai do presidente da OAB
e os maus brasileiros que inventam histórias
sobre ele.

Bola dentro
Ponto para Jair Messias, que baixou Medida
Provisória, tornando permanente a antecipação de metade do décimo-terceiro para aposentados. Os governos petistas poderiam ter
feito isso. Temer também. não o fizeram. Jair
Messias fez e correu pra galera. A exemplo do
que já tinha feito com o fim o horário de verão.
Íris continua sem falar na eleição do ano que
vem. As obras parecem falar por si.

Exemplo seguido

Ah, a previdência

ção de alguns. Assim, bico calado, como vem
fazendo Íris, faz bem nessa hora. Francisco
Jr (PSD), Vanderlan Cardoso (PP) e Elias Vaz
(PSB) estão nessa situação.

Outros pretendentes pra valer devem permanecer os próximos meses só observando
o desenrolar do quadro e observando as articulações. O comportamento do eleitor tem
sido o grande desafio para todos. Qualquer
fato novo pode alterar a tendência, na avalia-

Talquei
Com o preço da gasolina estável, os donos
de postos arranjaram um jeitinho de faturar
extra: preço maior para quem abastece em
cartão de crédito. Pode, Jair Messias?

Mais um estrangeiro
Ronaldo Caiado buscou em Brasília o servidor
da Câmara dos Deputados Bruno d’Abadia.

Assume o comando da Semad, a pasta responsável pela administração.

Pois é
Ney Franco chegou ao ano passado e conseguiu levar o Goiás do rebaixamento para o
acesso, com um time limitado. Saiu dizendo
que iria buscar um time no mercado nacional
para a Série A. Acabou na Chapecoense, onde
foi demitido na zona de rebaixamento. E pode
voltar ao paraíso.

Agosto vermelho
Mesmo com queda na taxa de desemprego,
aumentou o número de famílias enroladas
com dívidas no Brasil. É o maior índice nos
últimos três anos.

No seco
Saneago elaborou plano de racionamento
para a Grande Goiânia. A ser acionado, se a vazão do Rio Meia Ponte chegar ao nível crítico.

Olho seco
Com o tempo seco e da baixa umidade em
Goiás, problemas oftalmológicos começam a
aparecer com maior frequência. Crises alérgicas, principalmente a conjuntivite e a síndrome do olho seco são os males mais recorrentes. Seca que vem agravada por queimadas.
Segundo o oftalmologista Humberto Borges,
para aliviar os olhos, pode-se usar o colírio de
lágrima artificial. Mas, mesmo que o desconforto esteja grande, não usar colírios antibióticos ou com corticóide sem acompanhamento
médico. Eles podem desencadear problemas
como glaucoma ou catarata. Fica a dica.

“A metade de meus homens
de governo não é capaz de
nada e a outra metade é
capaz de tudo”. (Getúlio Vargas)

Energia elétrica

Governo inaugura usina solar flutuante em reservatório

O

governo
federal
inaugurou
nesta
segunda-feira(5) a
primeira etapa da usina
solar fotovoltaica flutuante,
que transforma a luz solar
em energia elétrica, instalada pela Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco
(Chesf) no reservatório da
Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. O empreendimento aproveita a
área represada do Rio São
Francisco e tem capacidade
de gerar de 1 megawatt-pico (MWp) de energia.
O objetivo do governo federal é ampliar essa

experiência, de instalar
painéis solares em espelhos da água, para atrair
investimentos privados e
promover leilões de geração de energia renovável
na área de transposição do
Rio São Francisco. De acordo com os ministérios de
Minas e Energia e do Desenvolvimento Regional, é
possível elevar o potencial
energético abrangido pelo
Projeto de Integração do
Rio São Francisco, estimado em 3,5 GigaWatts,
e garantir recursos para o
bombeamento das águas
do rio, que hoje custam R$

300 milhões por ano.
“Esse solo escaldante
e esse calor abundante é
o que vão gerar energia
para que os motores funcionem e irriguem o nosso
sertão de verdade”, disse o
presidente Jair Boslonaro,
durante a inauguração da
usina da Chesf. “Essa nova
forma de buscar energia
com placas fotovoltaicas
em cima de um lago como
esse aqui é bem-vindo ao
Brasil”, completou
Bolsonaro
destacou
que, se todo o potencial do
espelho d’água de Sobradinho fosse utilizado para

energia solar fotovoltaica,
seria possível gerar 60%
mais energia do que as
próprias turbinas da usina
hidrelétrica. O reservatório
de Sobradinho tem uma
superfície de 4,2 mil quilômetros quadrados, com
uma hidrelétrica capaz de
gerar 1,05 mil MegaWatt.
A experiência de placas
solares flutuantes deve
servir de modelo para o
uso das placas ao longo
dos 477 quilômetros canais de transposição, aquedutos e reservatórios. Além
de gerar energia, as placas
devem ajudar a reduzir a

evaporação da água. As laterais dos canais também
poderão ser implantadas
placas solares. O governo destaca que, nos dois
casos, tanto de usinas flutuantes quanto terrestres,
não há necessidade de desapropriação de terras.

Usina flutuante

A Usina Solar Fotovoltaica Flutuante tem 3.792
módulos de placas solares,
área total de 11 mil m² e
uma potência de geração
de 1 MWp. Ela é fixada ao
fundo do lago por cabos,
com material próprio para

suportar o peso das placas
e dos trabalhadores que
atuam na construção e
manutenção.
O projeto de pesquisa
analisa o grau de eficiência
da interação de uma usina
solar em conjunto com a
operação de usinas hidrelétricas. Os técnicos envolvidos no estudo focam em
fatores como a radiação solar incidente no local; produção e transporte de energia; instalação e fixação no
fundo dos reservatórios; a
complementariedade
da
energia gerada; e o escoamento desta energia.
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Goiânia recebe exposição dos Médicos Sem
Fronteiras sobre as experiências vividas
A mostra
“Pessoas em
Movimento”,
que estará
montada
no Passeio
das Águas
Shopping,
é uma
experiência
interativa
com o público
que convida à
reflexão sobre
a temática de
refugiados

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
sobrerefúgio e deslocamento forçado de pessoas, uma situação que
atinge cerca de 70 milhões de seres humanos
no mundo segundo o Ac-

nur, agência das Nações
Unidas pararefugiados. A
mostra é gratuita e fica
em cartaz no Passeio
das Águas Shopping de
03 a 18 de agosto.
“Pessoas Em Movimen-

to” traz para o universo do
público elementos sonoros e táteis montados em
um labirinto cujos caminhos ilustram as dificuldades extremas enfrentadas porquem vive essa

situação. Estímulos são
produzidos por textos, fotos, vídeos, sons que marcam os caminhos perigosos percorridos por quem
é forçado a se deslocar,
além de objetos que re-

produzem a realidade
dos contextos abordados.
Os visitantes também são
convidados a complementarem a experiência
por meio de óculos de realidade virtual.

Animais

Na tarde desta última
segunda-feira, 5 de agosto, foi realizada no Ministério Público de Senador
Canedo uma reunião técnica para discutir a possibilidade da construção de
um Abrigo para Animais
em Situação de Risco em
Senador Canedo. Participaram da discussão, técnicos da AMMA, Secretaria Municipal de Saúde e
Ministério Público. Uma
das propostas seria a realização do projeto, por
meio de um TAC (Termo
de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento
de Conduta), parceria entre a administração municipal e recursos privados

de empresas com investimentos na cidade.
O trabalho do órgão
protetor seria realizado
juntamente com a Agência
Municipal, Ministério Público, Secretaria de Saúde,
por meio do Departamento de Zoonoses. No local
será feito o acolhimento,
tratamento
veterinário,
castração, além do espaço
para doação responsável. A
promotora de justiça Marta Loyola, da Segunda Promotoria, acrescenta que o
acordo já foi realizado e
a doação será integral do
Pólo Industrial. “O projeto
já está acordado, aprovado
pelo Conselho Regional
de Medicina Veterinária,

em breve a obra terá início, devido ao acordo com
os empresários, que fará
a doação integral para a
implantação do empreendimento”. Quanto à castração, o município fará
chamamento público, para
que clínicas e hospitais veterinários realizem os procedimentos, alcançando
assim um número maior.
Participaram do encontro, a promotora Marta
Loyola, secretário municipal de Saúde, Carlos
Maranhão, presidente da
AMMA, Baltazar Fonseca, e
técnicos das duas pastas. O
assunto está em estudo, e
terá novas reuniões, até a
viabilização da obra.

Divulgação

Reunião prevê a construção de abrigo para
animais em situação de risco em Senador Canedo
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retratos

Bon Odori - O presidente do Kaikan-GO, Marco Túlio Toguchi recebeu Eduardo Prado, Denício Trindade, Luiz Harada,
Toshiro Watanabe, Mitiko Watanabe, Iracy Taya, Jadir Matsui e Ricardo Noguchi no jantar de lançamento do “Bon Odori
2019”. A 17ª edição do Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas acontecerá nos dias 23 (sexta-feira) e 24
(sábado) de Agosto, na sede do Clube Kaikan. A organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás.

O Restaurante Italiano Assoluto
procurando sempre oferecer
aos seus tradicionais clientes
uma gastronomia farta e
de execelente qualidade,
está lancando nesse mês de
agosto de domingo a 5a feira o
“Executivo Noturno” incluido
entrada, prato principal e
sobremesa ao custo R$59,90
as reservas poderão serem
feitas através do Whatsapp
98208.6387.
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ASSOLUTO

Humor e vinhos - A empresária Carla Oliveira
recebeu neste sábado, 3, a jornalista Fernanda Gentil,
no Badio Wine Bar, em Goiânia.

TERÇA
GASTRÔNOMICA

A empresa TG Core Asset está
preparando mais um workshop
de Fundos Imobiliários, para o
dia 03 de setembro. Ministrado
por Danilo Bastos e Jacinto
Santos Neto, especialistas em
finanças, a didática será voltada
para iniciante.

r_vilela!live.com

Elton Shiraishi

Buscando acelerar os corações
dos pais e também comemorar
o dia deles, o Passeio das
Águas Shopping lança nesta
quinta-feira, dia 1º de agosto, a
promoção “Coração Acelerado”.
Até o dia 30 de agosto, a cada
R$ 200,00 em compras nas
lojas participantes, o cliente
poderá trocar as notas fiscais
por um cupom e concorrer
a uma moto BMW F 850 GS
Premium. Se o cadastro da
nota fiscal for feito por meio
do aplicativo ‘Chega de Fila’,
que é gratuito nas plataformas
Android e iOS, o cupom é em
dobro.

WORKSHOP

rafael vilela

1

CORAÇÃO
ACELERADO

Arquivo pessoal
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A promoção Terça Gastronômica
realizada pelo Flamboyant
Shopping chega a sua sétima
temporada. A nova cartela de
desconto tem validade do dia
6 de agosto a 24 de setembro
de 2019. As promoções são
exclusivas para as terçasfeiras, das 10h às 22h30, e os
clientes que visitarem shopping
podem conferir a seleção de 32
restaurantes.

5

Deu Praia - A Banda Eva dará o grito da despedida
do Deu Praia, neste domingo (11). A temporada de 2019
fecha com muita animação para levantar areia.

Formatura - Rosana Mendes ao lado da mãe Carmem
Mendes, na festa da sua formatura em Arquitetura na UNIP.

3x4
Iggy Azalea vai vir para o Brasil mesmo! A
rapper confirmou pelo Twitter que a grande
surpresa que reservava para os fãs brasileiros
era mesmo uma apresentação no país.
HAIM lançou o clipe de “Summer Girl”. A

produção foi dirigida pelo aclamado Paul
Thomas Anderson, que já trabalhou com as
garotas em outros projetos.
Ariana Grande fez um relato emocionante
em que agradeceu o ator Jim Carrey por ter

recebido ela na próxima temporada de
“Kidding“, série estrelada pelo comediante.
Ava Max pegou todo mundo de surpresa
com o lançamento, de duas novas músicas:
“Freaking Me Out” e “Blood, Sweat & Tears”.
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Caixa divulga calendário de saques do FGTS
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Crédito será
automático
para cerca de
33 milhões de
correntistas

A

Caixa Econômica
Federal inicia, em
setembro, o pagamento de até R$ 500 por
conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses
serão feitos até 31 de
março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários.
O valor será depositado automaticamente, no
dia 13 de setembro, para
pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e
abril, que têm conta poupança na Caixa.
Aqueles com data de
aniversário em maio,
junho, julho e agosto,
recebem a partir do dia
27 de setembro de 2019.
Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento
será feito a partir do dia
9 de outubro de 2019.
Veja como foi a
transmissão da divulgação do calendário de
saque do FGTS:
Segundo a Caixa, cerca
de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta
poupança. Caso o trabalhador não queira retirar
o recurso, será necessário
informar a decisão em
um dos canais divulgados pelo banco, até 30
de abril de 2020. Desta
forma, os valores não sacados serão devolvidos à
conta vinculada ao FGTS.
De acordo com a Caixa,
o crédito automático só
será realizado para quem
abriu conta poupança até
o dia 24 de julho de 2019.
O pagamento aos não
correntistas da Caixa seguirá o seguinte cronograma:
A Caixa informou ainda que os saques de até
R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de
documento de identidade
original com foto e número do CPF. Será feita a
leitura da digital no momento do saque.
Para quem possui cartão Cidadão e senha, o

saque poderá ser feito
nos terminais de autoatendimento, em unidades
lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.
Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar
uma agência da Caixa.

Saque aniversário

A partir de abril de
2020, terá início o saque
anual de percentual do
saldo do FGTS.
Os trabalhadores interessados em migrar
para a sistemática do
saque aniversário poderão comunicar à Caixa, a
partir de 1º de outubro
de 2019. Ao confirmar

esta opção em um dos
canais divulgados pelo
banco, o trabalhador
deixará de efetuar o saque em caso de rescisão
de contrato de trabalho.
Quem realizar a mudança, só poderá retornar
à modalidade anterior
após dois anos da data da
solicitação à Caixa.
Caso o trabalhador não
comunique o interesse no
tipo de saque, a regra da
rescisão será mantida.
A decisão de migrar
para a modalidade do
saque aniversário, não
anula a multa de 40%
em caso de demissão
sem justa causa.

Cota do PIS
Não há prazo para a retirada de recursos do programas de Integração Social (PIS) para cadastrados
até 4 de outubro de 1988.
Segundo a Caixa, 10,4
milhões de tralhadores têm
direito ao saque das cotas.
Os pagamentos que podem movimentar R$ 18,3
bilhões podem ser feitos
por crédito em conta na
Caixa ou por meio do Cartão Cidadão com senha,
em lotéricas, nas unidades
do Caixa Aqui, em termi-

nais de autoatendimento
ou nas agências da Caixa.

Canais de informação

Para acompanhar as informações sobre o FGTS, a
Caixa lançou um aplicativo
disponível para download
nas lojas App Store e Google Play. Outras informações podem ser acessadas
no site criado pelo banco
ou pela central de informações: 0800 724 2019.
Para os trabalhadores
com direito ao saque do
PIS, foram criados o apli-

cativo Caixa Trabalhador e
a página na internet www.
caixa.gov.br/cotaspis.
As agências da Caixa
abrirão duas horas mais
cedo e aos sábados subsequentes às datas de início
do cronograma de saques
do FGTS. Caso a demanda aumente, as agências
poderão ser abertas em
outros sábados. O site
do FGTS da Caixa reunirá
informações sobre datas,
unidades e horários diferenciados de abertura
das agências.

Cronograma de pagamento do PIS

Cronograma de pagamento
aos não correntistas da Caixa

Cronograma de saque anual de percentual do saldo do FGTS
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Veículos

imóveis

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(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 + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

www.diariocentral.com.br

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649
Crédito para Semi Novo
19.019,60 R$. Entrada : 499,58
+ Parcelas de 309,38 Mensais.
Ligue e agende a sua visita ou
faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp. Mais
Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de Vendas: Ana Paula Pimentel.
Crédito Para Novos 40.390,00
R$. 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 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

negócios

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.

AUTO CENTRO HB E ACESS
ÓRIOS, com aulas teóricas e
práticas. Endereço: RUA TV10
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE
PRÓXIMO AO POSTO COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ.
Maiores informações Fone: (62)
3573-4674/9375-5216/8415- 1031

publicidade
legal

CRÉDITO

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Credito para motos CG
160 Titan Ex 11.188,00 R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11
mensais. Não perca mais tempo
e adquira sua moto através
do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062 )
985509156. Consultora de vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Pan de Lima

Brasil deixa ginásio em pé e fecha
ginástica rítmica com ouro por equipes
Wander Roberto/COB

A prata ficou com
o México (23.050)
e o bronze com
Cuba (22.200)

D

epois de dois bronzes, finalmente veio
o ouro para o Brasil
por equipes na ginástica
rítmica. Em uma apresentação que deixou o ginásio
de pé, a equipe formada
por Deborah Medrado,
Camila Rossi, Beatriz Silva, Nicole Pircio e Vitoria
Guerra tirou nota 24.250
na apresentação de três
aros e dois pares de massa
e ficou com o lugar mais
alto do pódio nos Jogos
Pan-Americanos.
A prata ficou com o México (23.050) e o bronze
com Cuba (22.200).
A medalha dourada
lava de vez a alma das
meninas. O Brasil veio

ao Pan com uma equipe
muito jovem e perdeu
uma hegemonia que já
durava 20 anos no geral.
Mas, mesmo com meninas inexperientes, o país

sai com dois bronzes (geral
e bolas) e agora um ouro.
E, para completar a festa,
Bárbara Domingo ainda ficou com a prata um pouco
antes na final das fitas. Ela

tirou nota 17.450 e só ficou
atrás da norte-americana
Evita Griskenas (17.950). O
bronze ficou com a mexicana Karla Diaz (16.200).
É a primeira vez na his-

tória que o Brasil consegue
medalhas com duas ginastas diferentes no individual – Natalia Gaudio já havia ficado com o bronze na
competição geral.

A prata também iguala o
melhor desempenho individual do país. Angélica Kvieczynski havia sido a única
a conseguir um segundo
lugar, em 2011, nas maças.

