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Economia

Guedes: Brasil sai do Mercosul se 
Argentina frear abertura do bloco

o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
disse na noite des-

ta quinta-feira (15) que, 
caso a oposição vença 
as eleições presidenciais 
na Argentina e apresen-
te resistência à abertura 
econômica do Mercosul, o 
Brasil deixará o bloco. As 
primárias realizadas no úl-
timo fim de semana  pelo 
país vizinho, que servem 
como uma pesquisa nacio-
nal, indicou o favoritismo 
da chapa encabeçada pelo 
peronista Alberto Fernán-
dez, que tem como vice 
a ex-presidente Cristina 
Kirchner. Eles receberam 
47% dos votos. O atual 
presidente, Mauricio Macri, 
ficou com 32%.

O primeiro turno está 
marcado para 27 de outu-
bro e, caso algum candida-
to obtenha mais de 45% 
dos votos, não há neces-
sidade de segundo turno. 
“Se vence o Macri, o Bol-
sonaro se dá bem com ele 
e os dois se dão bem com 
o Trump. Então tudo cami-
nha em alta velocidade. 
Se der errado, der o outro 
lado? A pergunta é sim-
ples. Nós vamos continuar 
abrindo. Vocês também? 
Se não vão, então tchau. A 
gente sai fora do Mercosul 
e vamos embora. Acho que 
vamos ser muito práticos. 
E não tememos o efeito 
disso. O Brasil precisa reto-
mar sua dinâmica de cres-
cimento”, disse Guedes.

Sem crise
As declarações foram 

dadas em discurso na ceri-
mônia de encerramento do 
Seminário sobre Gás Natu-
ral, evento organizado há 
cada dois anos no Rio de 
Janeiro pelo Instituto Bra-

sileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP). Em 
junho, o Mercosul fechou 
um acordo de livre comér-
cio com a União Europeia. 
Segundo o ministro, os Es-
tados Unidos também ma-
nifestaram interesse em 
um acordo comercial com 
o bloco. Ele disse ainda 
que a disposição do Brasil 
em abrir o seu mercado faz 
o país ser disputado. “Todo 
mundo está fechando para 
balanço e nós somos a 
única moça da festa dis-
ponível para dançar. Então 
todo mundo quer dançar 
com a gente”.

Ao final do evento, 
Guedes conversou com 
jornalistas e argumentou 
que o Brasil não precisa 
se preocupar com crise 
externa se o dever de 
casa for bem feito, porque 
dispõe de uma economia 
com dinâmica própria de 
crescimento. Segundo 
ele, houve momentos em 
que o mundo estava cres-
cendo aceleradamente e 
o país não se beneficiou. 

“Se há uma momento 
favorável lá de fora, va-
loriza o câmbio, mas em 
compensação você vende 
menos móveis, têxteis. O 
Brasil foi até desindustria-
lizado mais rapidamen-
te durante o período em 
que o câmbio se valorizou. 
Agora pode ser contrário. O 
mundo pode desacelerar 
e nós podemos acelerar. 
De repente, com energia 
barata e um câmbio um 
pouco mais alto, você vai 
reindustrializar autopeças, 
móveis, sapatos, indústria 
têxtil. Não devemos temer 
o efeito contágio. O Brasil 
tem uma dinâmica própria 
como poucos países: os 
Estados Unidos, a China, a 

Índia”, disse Paulo Guedes. 
“Se o dólar quiser ir para 
R$4 ou mais de R$4 por 
causa da eleição na Argen-
tina ou pelo vento lá fora, 
deixa ir. Estamos prepara-
dos”, acrescentou.

Pacto federativo
O ministro defendeu 

ainda um novo pacto fede-
rativo entre União, estados 
e municípios. Para ele, esse 
novo pacto pode se bene-
ficiar de um interesse in-
ternacional no Brasil. “Esti-
vemos em Dallas há pouco 
tempo e falava-se da nos-
sa fronteira de pré-sal. Os 
cálculos eram de US$500 
bilhões, US$600 bilhões, 
até US$900 bilhões e 
US$1 trilhão em reservas. 
É um valor colossal pensar 
que tem quase US$1 tri-
lhão para extrair do chão 
ao longo dos próximos 25 
anos e isso tudo é o que 

vai reavivar o nosso pac-
to federativo. O dinheiro 
que sair do chão vamos 
jogando para os estados 
e municípios para re-
construir a federação. São 
eles que financiam saúde, 
educação, saneamento, 
segurança pública”.

Uma proposta está sen-
do elaborada, de acordo 
com Guedes, para que o 
percentual da arrecadação 
do pré-sal que fica com 
a União seja encolhido 
gradativamente. Ao final 
de oito anos, estados e 
municípios ficariam com 
70% desses recursos. Ao 
mesmo tempo, o ministro 
defende a desvinculação 
e desindexação das des-
pesas dos orçamentos de 
todos os entes federati-
vos, assim como o fim das 
verbas carimbadas.

“A principal função da 
classe política é adminis-

trar os recursos públicos, é 
alocar os recursos de for-
ma mais eficiente. Vou dar 
um exemplo. O ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, preci-
sa de R$500 milhões para 
reequipar a Força de Se-
gurança Nacional. Mas ele 
tem R$1,5 bilhão do fundo 
penitenciário. Ele não con-
segue pegar esse dinheiro. 
O natural era ele poder 
remanejar esses recursos. 
E aí no final do ano, falta 
dinheiro para todo mundo, 
mas sobra dinheiro conge-
lado nos diversos fundos”.

Privatizações
Guedes disse ainda que 

o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, está cada 
vez mais sintonizado com 
a agenda de privatiza-
ções e tem cobrado mais 
agilidade de Salim Matar, 
secretário especial de de-
sestatização e desinves-

timento do Ministério da 
Economia. “Eu durante a 
campanha falava: vamos 
privatizar todas. Minha 
obrigação é recompor as 
finanças da União. E es-
tou convencido que as 
estatais esgotaram o seu 
ciclo de financiamento, 
foram perdendo a capa-
cidade de investimento e 
foram ficando para trás”, 
analisou o ministro.

Segundo ele, a capaci-
dade de investimento que 
o Brasil necessita não é 
compatível com monopó-
lios e demanda de capital 
privado. Ele não descar-
tou a privatização da Pe-
trobras. De acordo com o 
ministro, apesar de estar 
se recuperando, a esta-
tal não tem capacidade 
de investimento para fa-
zer frente à extração dos 
R$700 bilhões em reser-
vas do pré-sal.

“Nós vamos continuar abrindo. Vocês 
também? Se não vão, então tchau”
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Em sEgunda fasE dE discussão E votação
Processo 1061/19 – Deputada Delegada Adriana Accorsi - Institui a 
Política Estadual de Valorização do Artesanato no Estado e dá outras 
providências.
Processo 1099/19 – Deputada Lêda Borges - Inclui, no calendário cívico cul-
tural do Estado de Goiás, o Canta Jardim, realizado no município de Cidade 
Ocidental.
Processo 1200/19 – Deputado Wagner Neto - Inclui no calendário cívico 
cultural do Estado de Goiás, a Festa de Folia de Reis de Lages, comemorada 
no Distrito de Lages no município de Itapuranga - GO.
Processo 1208/19 – Deputado Gustavo Sebba - Altera a lei nº 20.194, 
de 05 de julho de 2018, que “institui a Política Estadual para o Sistema 
Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, denominado 
Observatório Estadual da Violência contra a Mulher” para dispor sobre 
a notificação às mulheres vítimas de violência.
Processo 1211/19 – Deputado Vinicius Cirqueira - Concede título de cidadão 
goiano ao senhor Raimundo Martins Silva.
Processo 1281/19 – Deputado Delegado Eduardo Prado - Cria a delegacia 
eletrônica de proteção animal - Depa e dá outras providências.
Processo 1417/19 – Deputado Amilton Filho - Dispõe sobre o funcionamen-
to da sede simbólica do Estado de Goiás no município de Anápolis, na data 
que especifica.
Processo 1529/19 – Deputado Bruno Peixoto - Concede título honorífico de 
cidadania a Mateus da Silva.
Processo 1628/19 – Deputado Gustavo Sebba - Altera a lei n° 20.292, de 
setembro de 2018, que dispõe sobre o reconhecimento das Cavalhadas e 

da Contradança de Santa Cruz de Goiás como patrimônio histórico e cul-
tural goiano.
Processo 1643/19 – Deputado Lissauer Vieira - Declara de utilidade pública 
a Associação Desportivo Cultural Recreativa Social Capoeira Nagô Rio Ver-
de com sede no município de Rio Verde - GO.
Processo 1687/19 – Deputado Delegado Eduardo Prado - Revoga a lei nº 
13.272, de 29 de maio de 1998, que declara de utilidade pública a Associação 
de Amparo e Assistência - Ampara que especifica.
Processo 1892/19 – Deputada Lêda Borges - Declara de utilidade pública a 
Associação Quilombola da Comunidade do Forte e dá outras providências.
Processo 2008/19 – Deputado Delegado Eduardo Prado - Altera a lei nº 
13.463, de 31 de maio de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual do Idoso 
e dá outras providências.
Processo 2026/19 – Deputado Thiago Albernaz - Declara de utilidade pú-
blica o Centro de Formação Integral - Cenfi, com sede no município de 
Aparecida de Goiânia.
Processo 2395/19 – Deputado Lucas Calil - Cria o Dia da Consciência Am-
biental no âmbito da administração pública do Estado de Goiás.
Processo 4627/19 – Deputado Álvaro Guimarães - Altera a lei n. 19.651, de 12 
de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de Colégios da Polícia Militar do 
Estado de Goiás - CPMG - nos municípios que especifica.

Em primEira fasE dE discussão E votação
Processo 1945/15 – Deputada Delegada Adriana Accorsi - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as concessionárias de automóveis plantarem árvores 
para a mitigação do efeito estufa e dá outras providências.

Processo 2877/15 – Deputado Humberto Aidar - Dispõe sobre o plantio 
obrigatório de árvores em novos empreendimentos imobiliários, públicos 
ou privados, comerciais ou industriais, no estado.
Processo 2128/17 – Ex-deputado Jean Carlo e deputado Talles Barreto - Dis-
põe sobre a isenção do pagamento de pedágios aos veículos automotores 
de duas rodas nas rodovias federais e estaduais no Estado de Goiás e dá 
outras providências.
Processo 3647/17 – Deputado Major Araújo - Dispõe sobre a instalação de 
câmeras de vídeo no entorno das agências bancárias e instituições finan-
ceiras e dá outras providências.
Processo 4848/17 – Deputado Jeferson Rodrigues - Institui o Mês Estadual 
do Uso Correto da Água.
Processo 5116/17 – Deputado Karlos Cabral - Condiciona a cobrança de taxa 
de pedágio à existência de via alternativa de uso público e gratuito para o 
usuário.
Processo 0565/18 – Ex-deputado Marlúcio Pereira - Estabelece que hos-
pitais e maternidades do Estado de Goiás ofereçam aos pais e/ou res-
ponsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamento para primeiros 
socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e pre-
venção de morte súbita, e dá outras providencias. Processos apensados: 
2018000800.
Processo 0788/18 – Deputado Jeferson Rodrigues - Ficam autorizados os 
professores e alunos da rede de educação pública e privada a lerem trechos 
bíblicos de forma facultativa em salas de aula.
Processo 799/18 – Deputado Bruno Peixoto - Cria a política de atendimen-
to às gestantes do Estado de Goiás e dá outras providências.

OutrOs prOcessOs aprOvadOs:

alEgo

Plenário aprova mudanças nas licenças 
maternidade e paternidade de servidores 

a sessão ordinária 
dessa quinta-feira, 
15, aprovou duran-

te a votação da Ordem do 
Dia, 27 projetos de lei, to-
dos de autoria dos depu-
tados estaduais, sendo 18 
em segunda fase de dis-
cussão e votação e mais 
nove em primeira fase de 
apreciação.

Entre os aprovados em 
definitivo, está o projeto 
nº 1060/19, de iniciativa 
da deputada Delegada 
Adriana Accorsi (PT). A 
matéria propõe alteração 
no Estatuto dos Funcio-
nários Públicos de Goiás 
e suas autarquias. Segun-
do o projeto, a licença-
-maternidade passa a ser 

de 180 dias e a licença-
-paternidade de 20 dias. 
Estas alterações benefi-
ciam também ao servidor 
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 altera-
ção da Lei de 22 de feve-
reiro de 1988, no que se 
refere às licenças mater-
nidade 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-
-paternidade, quanto a 
maternidade são enca-
radas atualmente como 
um benefício a mais es-
tendido aos filhos do 
que aos pais”, justifica a 
parlamentar. Adriana Ac-
corsi argumenta que a 
proposta de modificação 
tem como base estudos 
psicológicos comprova-
rem a importância do 

contato com os pais, prin-
cipalmente nos primeiros 
anos de vida, seja para 
filho recém-nascido ou 
adotado, para a formação 
psicológica da criança. 
Para a deputada, diante 
do que é defendido pelos 
estudiosos, “nada mais 
justo do que conceder 
aos pais um tempo maior 
de convívio nesse primei-
ro momento”, salienta.

Na proposta apresen-
tada pela petista, há tam-
bém a alteração do termo 
“licença à gestante”, por 
“licença-maternidade”. 
Com a nova redação apre-
sentada para a lei, evitou-

-se a necessidade de uma 
nova regulamentação le-
gal, que pudesse impedir 
a pronta aplicação da lei, 
diz ela. Segundo explica 
Accorsi, “a alteração visa 
caracterizar uma ideia 
mais abrangente do be-
nefício, não excluindo a 
mãe adotante”.

Ainda, o projeto nº 
2874/19, de autoria do 
deputado Zé Carapô (DC), 
que estabelece a Políti-
ca Estadual do Programa 
Emancipar, destinado a 
famílias detentoras de 
empreendimentos da 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária. O 

processo, aprovado em 
fase final de votação, 
tem o objetivo do proje-
to é instituir um conjunto 
de ações e propostas de 
apoio assistido aos be-
neficiários do programa 
através de crédito, pro-
dução, acompanhamento 
domiciliar, comercializa-
ção e controle social.

Na justificativa da 
matéria, o autor defende 
que a iniciativa fortalece 
o cooperativismo e o as-
sociativismo goiano, por 
meio da construção de 
uma rede integrada de 
geração de oportunida-
des de trabalho e renda.

Durante sessão 
ordinária 
desta quinta-
feira, 15, os 
deputados 
aprovaram 
27 Projetos 
de Lei, todos 
de autoria 
dos próprios 
parlamentares
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goiânia

Prefeito Iris visita Centro Livre de Artes e 
anuncia revitalização do Bosque dos Buritis

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, visitou 
nesta quinta-feira, 

15, o Centro Livre de Artes 
(CLA), localizado dentro do 
Parque Urbano Bosque dos 
Buritis, e anunciou uma 
parceria com o  presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), deputado 
Lissauer Vieira, uma parce-
ria para revitalizar o parque. 

O prefeito recebeu ser-
vidores da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (Secult), 
ouviu demandas do setor 
e anunciou concurso para 
área em breve, atendendo 
a reivindicação dos servi-
dores que atuam no seg-
mento cultural na cidade. 
Afirmou que pretende 
realizar “muita coisa para 
que Goiânia se firme como 
referência nacional, princi-
palmente no setor cultural, 
neste um ano e meio de 
gestão que lhe resta”.

Após a solenidade no 
CLA, Iris e Lissauer assisti-
ram a performance Outono 
- folhas caindo em meio 
ao Cerrado - com as pro-
fessoras Edeuvaz e Letícia 
e o Coral Infanto Juvenil 
do CLA com as regentes 
Miriam Mota e Liliana de 
Paula e visitaram o parque.

O local já passa por ade-
quações e ganhou nesta 
semana um novo deck no 
lago principal. “Visitantes 
do parque já estão usando 
o espaço. Outros mobiliá-
rios também foram restau-

rados e em breve faremos 
uma requalificação com-
pleta no local em parceria 
com o Poder Legislativo 
para que a população pos-
sa usufruir plenamente do 
local”, destaca o presidente 
da Agência Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA), 
Gilberto Marques Neto. 

‘São autoridades que não 
disputam espaço, pelo con-
trário, se juntam para servir 
a população’, disse Iris so-
bre a parceria com a Alego 
para requalificar o parque. 
‘Estamos dando sequencia 
a esse trabalho de parcerias 
em várias áreas da admi-
nistração que agora chega 
também no meio ambiente 
para desenvolver o lazer a 
cultura e deixar a popula-
ção feliz’, acredita o prefeito. 

Lissauer Vieira cumpri-
mentou Iris pela gestão 
que realiza em Goiânia e 
manifestou convicção de 
que essa parceria pela re-
vitalização do Bosque dos 
Buritis será materializada 
brevemente. “É muito im-
portante saber que as au-
toridades políticas de Goiás 
não estão preocupadas em 
disputar espaço político, 
mas, sim, de firmar parce-
rias com vistas a oferecer 
melhor qualidade de vida 
para a população”, disse ao 
ouvir do prefeito elogios 
pela presença no local. 

O deputado adiantou 
que essa parceria para re-
vitalizar o Bosque dos Bu-

ritis, que faz parte da vida 
da Assembleia, se dará de 
forma tranquila. Informou 
que a Alego vai cuidar da 
parte de legislação, técni-
ca e jurídica, enquanto a 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma) cuidará 
da parte operacional.

Além do deck, outros lo-
cais recebem reparos cons-
tantes. Adelina Martins de 
Oliveira moradora do Setor 
Oeste explica que sempre 
traz sua filha, Eloisa Fernan-
des, para brincar no Bosque 
dos Buritis. “Está muito or-
ganizado, bonito e seguro 
para as crianças”, comemo-
ra. O parquinho foi reforma-
do recentemente e ganhou 
um novo piso antiaderente, 
além de brinquedos novos. 

A parceria com a Alego 
poderá render mais um 
conjunto de equipamentos 
para a instalação no Bos-
que dos Buritis pelo Proje-
to Viver Bem, da Alego, que 
tem objetivo de incentivar 
a saúde e o bem-estar dos 

servidores do Legislativo 
estadual, bem como da co-
munidade de modo geral. 

Bosque dos Buritis
O Parque Urbano Bos-

que dos Buritis fica no Setor 
Oeste em Goiânia. A reserva 
ambiental é o mais antigo 
patrimônio paisagístico de 
Goiânia. Foi projetado no 
Plano Oriental da cidade 
para ser uma área verde. 
Possui 141.500 metros qua-
drados, cercado por árvores, 
lagos, e plantas rasteiras. 
Conta com três lagoas artifi-
ciais abastecidas pelo córre-
go Buriti e por vários canais 
subterrâneos. Em uma delas 
está o maior jato d’água da 
América do Sul.

Desde a ocupação da 
cidade até os dias atuais, a 
área vem experimentando 
muitas interferências que 
desfiguram suas caracterís-
ticas originais. A vegetação 
nativa foi, em certas partes, 
substituída por plantas exó-
ticas, restando somente 10% 

da vegetação original. Já fo-
ram implantados no bosque 
calçadão de caminhada, 
alambrado, calçamento in-
terno, meios-fios, lagos, cas-
catas e lanchonete.

No local, se encontra 
o Centro Livre de Artes, o 
Museu de Arte de Goiânia 
e duas obras que muito 
agradam o gosto dos goia-
nienses e também dos tu-
ristas que passam por ali, 
que são: o Monumento à 
Paz Mundial, que abriga 
terras provenientes dos 
mais diversos países e uma 
fonte que chega a atingir 
cinquenta metros de altura, 
que é a maior da América 
do Sul, mas que atualmen-
te está desativada

Centro Livre 
de Artes

O Centro Livre de Artes 
CLA é uma escola de artes 
da Prefeitura de Goiânia 
vinculada à Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (Secult). 

O local oferece mais de 40 
cursos e oficinas para crian-
ças, adolescentes, adultos e 
melhor idade. Entre as ativi-
dades oferecidas, há forma-
ções nas áreas de música, 
artes plásticas e cênicas. 

Iris elogiou a professora 
supervisora do CLA Eliane 
Luiza pela gestão no lo-
cal. “Venho acompanhado 
de perto tudo aquilo que 
acontece na administração. 
Me realimenta quando vejo 
a dedicação à comunidade 
de vocês, pois a Cultura é 
uma das áreas sociais mais 
importante”, disse. 

O secretário Cleber 
Adorno diz que o “prefeito 
se preocupa com a Cultu-
ra e nos da liberdade para 
avançar. Nosso projeto que 
se destina no desenvolvi-
mento da comunicade. Em 
todas as ocasiões o prefeito 
é parceiro. Sua administra-
ção sempre prestigia com 
vontade política, desejo, 
espírito coletivo e solida-
riedade”, conclui. 

Trabalho será feito em parceria com 
a Assembleia Legislativa de Goiás; 
unidade de conservação abriga sede 
do Legislativo e unidade cultural
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celina Park

Região Sudoeste recebe Frente de Serviços hoje
A prefeitura de Goiânia rea-
liza nesta sexta-feira, 16/9, 
a 15ª Frente de Serviços da 
atual gestão, dessa vez no 
Celina Park, região Sudo-
este da Capital. Serviços de 
limpeza e reforma de pré-
dios públicos são realizados 
durante toda a semana e 
intensificados nesta sexta 
com os atendimentos a po-
pulação, que no estande da 
saúde disponibilizará vaci-
nas contra o sarampo.

Foram reforçados os 
trabalhos de limpeza ur-
bana, bueiros, paisagismo, 
tapa-buracos, varrição de 
vias, capina, limpeza de 
córregos e mananciais, 
além de poda de árvores, 
sinalização de trânsito, re-
moção, requalificação de 
praças, roçagem e reforma 
de equipamentos públicos.

Nesta edição da fren-
te, obras de reforma estão 
sendo executadas na Esco-

la Municipal Deushaydes 
Rodrigues de Oliveira, no 
Celina Park e no Centro de 
Saúde da Vila Mauá, ambas 
unidades estão sendo re-
qualificadas por equipes da 
Secretaria de Infraestrutura.

As ações se concentram, 
das 08h ao meio dia, na 
Escola Municipal Deushay-
des Rodrigues de Oliveira, 
no Celina Park. A abertura 
oficial do evento será feita 
pelo prefeito Iris Rezende.
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  Saiu o trailer oficial de “Last Christmas”, 
comédia romântica protagonizada porEmilia 
Clarke (“Game of Thrones”) e Henry Golding 
(“Podres de Ricos”). No trailer, Kate (Clarke) 
trabalha vestida de Elfa numa loja natalina.

  Lady Gaga postou uma foto toda misteriosa 

em seus Stories. A cantora compartilhou um 
momento de gravação em um estúdio, 
adicionando ao registro a palavra “música”.

  Selena Gomez irá lançar uma linha de beleza 
que incluirá perfumes, produtos skincare e 
maquiagem, de acordo com o site WWD. 

  Ava Max fez uma ação na noite para 
revelar alguns detalhes acerca de seu novo 
single. Os fãs que se inscrevessem no 
mailing da cantora tinham a chance de 
saber em primeira mão o título, a capa e a 
data de lançamento de sua próxima 
música. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mega Moda - Fernanda Keulla, Paula Amorim e Juju Salimeni na primeira noite de desfiles do Mega Moda Fashion 2019, 
realizado pelo Grupo Mega Moda, em Goiânia. Em sua 6ª edição, o evento tem a temática “Empodere-se”.

Curso - O Instituto Inovare está com inscrições abertas 
até dia 16/08, sexta-feira, para o Curso de Formação em 
Constelação Familiar com a Dra. Rosângela Montefusco. 

2 3

4

Humor - A dupla de humoristas goianos Nilton Pinto e Tom 
Carvalho participa de encontro de gestores de TI no dia 23 de 
agosto, às 14h, no Hotel Pousada dos Pireneus Resort.
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Bem-estar infantil - Os psicólogos Karla Cerávolo 
e Danilo Suassuna, lançarão a “4ª Edição da CISBEI – 
Conferência Internacional sobre o Bem-Estar Infantil” na 
noite de 20 de agosto.

HaPPY HoUR 
Os sertanejos Rogério e Cristiano são a 

atração desta sexta-feira, dia 16, no Happy 
Hour do Lozandes Shopping, a partir das 
18 horas. A dupla trará canções próprias 

que estão no DVD No Rancho do Rogério 
e Cristiano, trabalho que mescla músicas 
próprias e regravações de sucessos do 
estilo sertanejo. “Sempre voltamos ao 
Lozandes Shopping porque as pessoas 

pedem, pois gostam muito do nosso show, 
que dura cerca de três horas. A galera 

de lá é muito boa e interage bastante”, 
revela Cristiano. Com entrada gratuita, a 

apresentação será na praça de alimentação 
do centro de compras, que fica no Setor 
Park Lozandes, região Leste de Goiânia.

liNHa caPilaR
A L’Occitane en Provence, que há mais de 40 

anos estuda os segredos dos óleos essenciais 
unidos aos princípios da aromacologia, 

apresenta a linha de cuidados com o cabelo 
Aromacologia Refrescante, trazendo novos 

produtos para complementar a rotina de 
cuidados dos cabelos normais a oleosos. Os 
novos Shampoo Esfoliante, o Tônico Capilar 
e o Fluido Finalizador não contêm silicone e 

ajudam a deixar os fios brilhantes. 

TRaNsFER GRaTUiTo
Até o dia 31 de agosto, o Flamboyant 

Shopping Center está com uma novidade 
para facilitar 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.

iMPlaNTEs
Especializada em implantodontia e com 

procedimentos de estética orofacial como 
bichectomia, lentes de contato dental, 

ortodontia e botox, a Oral Unic Implantes 
abre suas portas em Anápolis, na próxima 

terça-feira (20). A unidade oferecerá 
atendimento moderno, humanizado e 

personalizado aos pacientes. “Estamos 
entrando na nova era da odontologia, um 

divisor de águas, a odontologia digital. 
Portanto, nós do grupo Oral Unic trouxemos 
para Anápolis as mais avançadas tecnologias 

que a odontologia dispõe, tratando o 
paciente de forma única e com muito 

respeito, transformando assim não somente 
o sorriso, mas a vida desses pacientes”, 

afirma um dos sócios da unidade, o dentista 
Luiz Guilherme Freitas de Paul, especialista 

e mestre em periodontia e especialista e 
doutor em implantodontia. 
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Financiamentos imobiliários 
poderão ser indexados à inflação

os bancos poderão 
oferecer crédito 
imobiliário corrigi-

do pela inflação. O Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou resolução 
que permite que novos fi-
nanciamentos do Sistema 

Financeiro da Habitação 
(SFH) tenham o saldo de-
vedor atualizado por ín-
dices de preços.

A resolução foi aprova-
da na reunião extraordiná-
ria do CMN na manhã de 
quarta-feira (14), mas só 
foi divulgada pelo Banco 
Central (BC) ontem (15) no 
fim da noite, depois de o 
presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Gui-
marães, ter anunciado que 

o banco passará a conce-
der crédito imobiliário cor-
rigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) mais uma 
taxa de juros fixa.

Os financiamentos ha-
bitacionais são corrigidos 
pela Taxa Referencial (TR), 
atualmente zerada, mais 
juros fixos que variam con-
forme o perfil do mutuário. 
Em julho do ano passado, 
o conselho havia autoriza-

do a concessão de crédito 
corrigido pela inflação. A 
resolução, no entanto, não 
alcançava as operações 
do SFH, nas quais o toma-
dor usa o saldo da conta 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para pagar as prestações e 
amortizar o saldo devedor.

Em nota, o Banco Cen-
tral explicou que a medi-
da ajuda a tornar o mer-
cado imobiliário menos 

dependente da poupança 
e do FGTS, cujos recursos 
são em parte usados para 
empréstimos habitacio-
nais. Segundo o BC, os 
financiamentos corrigi-
dos pela inflação podem 
servir de lastro (base) e 
ampliar a participação 
de instrumentos voltados 
para o crédito imobiliário 
negociados no mercado 
financeiro, como os cer-
tificados de recebíveis 

imobiliários e as letras 
imobiliárias garantidas.

Segundo o comunica-
do, a medida é derivada 
da agenda de moderniza-
ção do sistema financeiro 
e beneficiará o consumi-
dor ao ampliar as moda-
lidades de financiamento 
imobiliário disponíveis, 
aumentar a concorrência 
entre os agentes finan-
ceiros e reduzir os juros 
finais para o tomador.

CMN autorizou 
bancos a aplicar a 
modalidade
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Polícia Rodoviária Federal 
determina suspensão e 
recolhimento de radares móveis
A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) determinou 
ontem (15) que “todos 
os gestores e servidores” 
suspendam o uso e re-
colham “equipamentos 
medidores de velocidade 
estáticos, móveis e por-
táteis”. Em nota encami-
nhada à imprensa, a PRF 
informa que a determi-
nação vale até que o Mi-
nistério da Infraestrutura 
conclua a reavaliação da 

regulamentação dos pro-
cedimentos de fiscaliza-
ção eletrônica de veloci-
dade em vias públicas.

A determinação ocorre 
no mesmo dia em que um 
despacho do presidente 
Jair Bolsonaro, com o mes-
mo teor, foi publicado no 
Diário Oficial da União.

Conforme o comunica-
do da PRF, estão revoga-
dos atos administrativos 
sobre a atividade de fis-

calização eletrônica de 
velocidade em rodovias e 
estradas federais. Os poli-
ciais rodoviários também 
deverão rever normas in-
ternas sobre a atividade 
de fiscalização de trânsito 
quando a cargo da PRF.

A direção da PRF pede 
que sejam “adotadas as 
providências para a propo-
sição de nova regulamen-
tação” a cargo do Ministé-
rio da Infraestrutura.
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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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parapan 2019

Vôlei sentado do Brasil chega a 
Lima em busca de vaga para Tóquio

as equipes masculina 
e feminina de vôlei 
sentado do Brasil 

chegam aos Jogos Para-
pan-Americanos de Lima 
em busca de medalhas de 
ouro que também garan-
tem a classificação para a 
próxima edição dos Jogos 
Paralímpicos, em Tóquio, 
no ano que vem.

Isto acontece porque 
no Parapan, que ocorre 
entre 23 de agosto e 1º 
de setembro, os cam-
peões do vôlei sentado 
carimbam o passaporte 

para os Jogos de Tóquio.

Favoritismo  
Entre os homens, o Bra-

sil pode ser considerado 
um favorito, pois tem três 
medalhas de ouros em 
Parapans. Esta trajetória 
de conquistas começou na 
edição de 2007, no Rio de 
Janeiro. “Em 2007 o obje-

tivo era vencer os Estados 
Unidos. Na primeira fase 
perdemos para eles por 3 a 
0. Isso foi algo que me ma-
chucou muito. E na final foi 
algo muito legal, pois co-
meçamos perdendo por 2 
a 0 e fomos buscar dentro 
de casa. É uma experiência 
muito linda. O Parapan 
do Rio abriu muitas por-

tas para o paradesporto. 
Tudo que conquistamos 
com o vôlei começou em 
2007”, afirma o jogador 
Gilberto da Silva, o Giba 
do vôlei sentado.

Com um retrospecto 
tão positivo o técnico da 
seleção masculina, Célio 
Mediato, tem uma preo-
cupação, evitar a acomo-

dação: “A minha grande 
preocupação é com a aco-
modação. Isto porque mui-
tos jogadores já estiveram 
em 2007, 2011 e 2015. 
Ainda mais com a seleção 
dos EUA estando em fran-
ca evolução, quero alertar 
meus atletas para não nos 
acomodarmos. Não é fácil”.

Mulheres buscam 
ouro inédito

A equipe feminina vive 
um momento diferente. 
Não tem que lidar com o 
risco da acomodação, mas 
ainda luta pelo ouro inédi-
to em parapans. E o maior 
adversário é a equipe nor-
te-americana, que derro-
tou o Brasil na decisão dos 
Jogos de Toronto, em 2015.

“Os Estados Unidos 
têm a principal equipe. 
Que dá aquele medinho 
ainda. Mas podemos che-
gar lá e mostrar para elas 

que treinamos para isto. 
Que é para conquistar 
mesmo o ouro”, afirma a 
jogadora Adria Jesus.

E a possibilidade de 
conquista da vaga nos Jo-
gos de Tóquio pode fun-
cionar como uma motiva-
ção extra na busca do ouro 
inédito, diz a jogadora Pâ-
mela Pereira: “Temos que 
chegar de cabeça erguida 
e mostrar o que estamos 
treinando. E mostrar que 
viemos forte para buscar 
nossa vaga para Tóquio”.

Semelhanças com o 
vôlei convencional

O vôlei sentado surgiu 
na década de 1950. Mas 
chegou ao Brasil apenas 
nos anos 2000. A modalida-
de apresenta semelhanças 
com o vôlei convencional. 
Em ambos a disputa é em 
até 5 sets, e também há seis 
jogadores de cada lado.

Vencedores 
do Parapan 
garantem 
classificação 
para próxima 
Paralimpíada
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