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n O evite governador Zé Eliton é o po-
lítico com maior popularidade entre os 
torcedores do Vila Nova. Motivo: foi 
ele quem escriturou a área da Toca do 
Tigre, o valiosíssimo centro de treina-
mento do time no setor Jaó. 

n O deputado estadual coronel Adail-
ton, do PP, que começou na oposição, 
mas agora surpreendeu ao se alinhar 
com a bancada governista na Assem-
bleia, projeta disputar a prefeitura de 
Anápolis no ano que vem. 

n Na surdina, terminou a auditoria que 
o governador Ronaldo Caiado decre-
tou na Goinfra, ex-Agetop. Tudo indica 
que não foram encontradas irregulari-
dades dignas de nota, mesmo porque 
nada foi divulgado até agora. 

n Em conjunto com a Associação 
Nós, a Nova Advocacia, a Assembleia 
promoverá uma audiência pública 
no início de outubro para debater o 
projeto de lei que estabelece um piso 
salarial para advogados em Goiás. 

n Durante a edição em Goiás, os do-
nos da Campus Party prometeram 15 
laboratórios de robótica para cidades 
menos desenvolvidas do Estado. Pro-
blema: anunciaram 10 mil para o país 
todo, mas só instalaram 4 até hoje. 

n O deputado federal Glaustin da 
Fokus não será candidato a pre-
feito de Aparecida. Ele receia que 
o seu envolvimento com a política 
local atrapalhe os grandes negó-
cios que tem no município como 
empresário de alimentos.

n Foram ouvidas queixas do deputa-
do José Nelto, falando até em traição, 
quanto a um compromisso que fechou 
com o governador Ronaldo Caiado, 
mas, na última hora, não foi cumprido. 
Nem satisfação Nelto recebeu.

n O prefeito de Goiânia Iris Rezende 
tem hoje um relacionamento ape-
nas formal com o ex-governador e 
ex-prefeito de Aparecida Maguito 
Vilela. Os dois perderam qualquer 
afinidade quanto a questões de na-
tureza política. 

n Se houver um desgastante raciona-
mento de água na Grande Goiânia, dois 
estrangeiros da equipe de governo en-
trarão na berlinda: a secretária do Meio 
Ambiente Andrea Vulcanis e o presiden-
te da Saneago Ricardo Soavinski. 

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

Entendendo que o seu debate, embora em termos ácidos, com o governador Ro-
naldo Caiado, há poucas semanas, foi positivo para a sua imagem, o ex-governador 
Marconi Perillo intensificou a sua presença em Goiânia. Apesar de morar em São 
Paulo, onde presta serviços de consultoria para a Companhia Siderúrgica Nacional, 
Marconi está despachando no seu escritório político no setor Sul de duas a três 
dias por semana. Com um detalhe: é grande o afluxo de políticos, empresários 
e jornalistas que aparecem para conversar com ele. Hoje, a principal dúvida do 
tucano-mor de Goiás é a definição do momento que deve marcar a sua volta para o 
palco principal da política estadual, como líder para valer da oposição ao governo 
Caiado. Ele tem perguntado a opinião dos seus interlocutores e ouvido, da maioria 
deles, que deve esperar pelo menos até janeiro, quando a nova administração com-
pletará o seu primeiro ano de vida e, aí sim, já terá mostrado a que veio.
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coM caRoÇo Na BaSE caiaDiSta, coMo Fica a BRiGa coM RollER
O deputado estadual Sebastião Caroço, do PSDB, surpreendeu a passar a votar com o governo matérias polêmicas que estavam na Assembleia – a 
PEC que reduziu os recursos para a Educação e a autorização para o acesso do Executivo aos depósitos judiciais. O problema é que, se Caroço aderiu 
ao governador Ronaldo Caiado (aliás, seu amigo histórico), todos querem saber como ele resolveu a desavença capital que tem com o secretário de 
governo Ernesto Roller. É uma briga feia, com desdobramentos pessoais – mas basicamente motivada por disputas políticas em Formosa, município 
que é base eleitoral dos dois. Vale lembrar que Roller começou a sua carreira como apadrinhado de Caroço, que o lançou e o apoiou nas primeiras 
eleições que disputou e ganhou para deputado estadual. Depois, pelos descaminhos da vida, eles se desentenderam e se tornaram inimigos. De al-
guma forma, essa quizília foi superada por Caiado, ao abrir diálogo com o deputado, provavelmente passando por cima do seu secretário de Governo. 

GEStÃo Da cRiSE HíDRica MoStRaRÁ coMpEtÊNcia Do GoVERNo caiaDo
O agravamento do chamado nível crítico do rio Meia Ponte, que baixou dramaticamente a ponto de soar a sirene de alerta para a implantação de 
um rodízio no sistema de abastecimento de água da grande Goiânia, é o desafio que se impõe neste momento para o governador Ronaldo Caiado 
– depois que ele finalmente conseguiu formatar, oito meses depois de iniciado o seu mandato no palácio das Esmeraldas, uma base de apoio sólida 
e confiável na Assembleia. A essa vitória política, contrapõe-se agora a necessidade de mostrar competência administrativa e resolver a possível 
crise hídrica sem prejuízos para a população. Por ora, Caiado está se saindo bem, apesar do excesso de proteção que dedica aos produtores rurais 
que retiraram água da bacia do Meia Ponte para irrigar suas culturas – passa por eles um desfecho que evite o racionamento para os goianienses, 
medida sempre impopular, já que, exploram o mesmo manancial e, se não na origem do problema, têm responsabilidades quanto a sua resolução.

RElatÓRio Da cpi DaS UNiVERSiDaDES apoNtoU iRREGUlaRiDaDES NoS cURSoS Da oaB-Go
Pegou mal para a atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás a sua citação, no relatório final da CPI das Universidades, na 
Assembleia Legislativa, como entidade envolvida na oferta irregular de cursos superiores de graduação e pós-graduação através da Escola Superior 
de Advocacia – mantida pela OAB-GO. Ocorre que, na eleição do ano passado, quando o presidente Lúcio Flávio de Paiva foi reeleito, o tema foi 
levantado, mas a gestão deu garantia de que não existiriam problemas e que a investigação da CPI sobre a ESA havia sido encerrada. Vê-se, agora, 
que não era verdade. A oposição estava correta ao denunciar a ESA, citada no relatório, que será entregue ao Ministério Público nesta semana para 
responsabilização dos envolvidos, inclusive quanto a propaganda enganosa – que o autor do relatório, deputado Talles Barreto, constatou quanto a 
cursos chancelados pela OAB-GO, mas que, na verdade, são oferecidos por instituições parceiras em condições indevidas.

MDB VENcE a coRRiDa E pRotocola pRiMEiRo aÇÃo coNtRa acESSo aoS DEpÓSitoS JUDiciaiS
Representando o MDB, o advogado Júlio Meirelles protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 
Federal pedindo a suspensão da lei já aprovada pela Assembleia que autoriza o acesso do governador Ronaldo Caiado aos depó-
sitos judiciais – envolvendo uma ajuda extra de R$ 1,8 bilhão para os cofres estaduais. A ADIN é iniciativa do presidente estadual 
emedebista Daniel Vilela, que, no entanto, acionou a cúpula nacional para assumir a autoria em razão de exigências de 
foro junto ao STF. PT e PSDB também tinham a pretensão de impugnar a lei (e ainda podem fazê-lo), mas o MDB correu 
na frente. E tem chances elevadas de sucesso, uma vez projeto semelhante, na época do governador tampão Zé Eliton, 
foi igualmente atacado e derrubado na Suprema Corte – por iniciativa do então oposicionista senador Ronaldo Caiado. 
Em tempo: Júlio Meirelles, que assina a ADIN, é cotado para disputar a presidência da OAB-GO, pela oposição. 

cENÁRio FaVoRÁVEl, MaS MUito FaVoRÁVEl paRa iRiS EM 2020
Esta coluna teve acesso a uma pesquisa que antecipa para Goiânia um quadro altamente favorável à reeleição do prefeito Iris Rezende, no 
ano que vem. O único adversário que faria alguma sombra a ele seria o senador Vanderlan Cardoso, que não tem a menor intenção se candi-
datar – e mesmo assim aparece longe do velho cacique emedebista.

MaRcoNi coNSUlta aliaDoS E oUVE QUE DEVE ESpERaR 
atÉ JaNEiRo paRa VoltaR ao palco pRiNcipal Da política
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aparecida de Goiânia 

Mutirão Contra a Dengue agora 
chega à região do Santa Luzia

dando prossegui-
mento à política 
de controle dos 

focos do mosquito da 
dengue em Aparecida, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) inicia nesta 
segunda-feira (16) a se-
gunda etapa do Mutirão 
de Ação Municipal Contra 
o Aedes Aegypti. Desta 
vez os agentes de ende-
mia visitarão domicílios 
e estabelecimentos co-
merciais dos setores Sítio 
Santa Luzia, Residencial 
Santa Luzia, Jardim Olím-
pico e Vila Brasília I. A 
ação acontecerá entre os 
dias 16 e 24 de setembro 
e deve envolver cerca de 
40 trabalhadores.

Ao todo devem ser rea-
lizadas visitas em cerca 8 
mil imóveis, além da co-
leta de pneus em borra-
charias, praças, avenidas 
e terrenos baldios e de 

ações educativas. O co-
ordenador da Vigilância 
Ambiental, Iron Pereira, 
comemora os números 
da primeira etapa e ex-
plica que a participação 
dos moradores é essen-
cial. “Na última semana 
nossos agentes visitaram 
cerca de 13 mil imóveis 
na região do Buriti Sere-
no. Uma média diária de 
50 para cada trabalhador. 
Encontramos focos do 
mosquito em apenas 15 
desses imóveis” – pontua.

Ele explica que ape-
sar de todas as ações to-
madas ainda existe uma 
alta incidência de casos 
por conta do descon-
trole vetorial. “Por isso 
a importância de todos 
retirarmos ao menos 15 
minutos para esta tare-
fa rápida, de vistoriar o 
quintal, checar calhas e 
se assegurar de que o lixo 

está acomodado de forma 
adequada. Não devemos 
dar chance ao mosquito” 
– completa. Ele explica 
que a campanha seguirá 
orientando os moradores 
como combater a prolife-

ração do mosquito.
“O Aedes Aegypti 

põe seus ovos em re-
cipientes como latas e 
garrafas vazias, pneus, 
calhas, caixas d’água 
descobertas, vasos de 

plantas ou qualquer 
outro objeto que possa 
armazenar água da chu-
va. Caixas d’ água tam-
bém devem estar sem-
pre tampadas. O melhor 
remédio para combater 

o mosquito é a preven-
ção. Fiscalizar o quintal 
e eliminar materiais que 
possam acumular água 
e servir de hospedeiro 
para as larvas tem que 
se tornar rotina”.

Os agentes de endemia visitarão 
domicílios e estabelecimentos 
comerciais de vários setores
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Prefeito Iris Rezende inaugura revitalização 
de parque durante Mutirão na região Leste

Além dos serviços fixos na 
Praça do Parque Atheneu, 
o Mutirão da Prefeitura 
desenvolve várias obras 
na região Leste nesta 
semana em que ocorre a 
27ª edição da força tare-
fa na atual gestão. Logo 
após a visitação do pre-
feito Iris Rezende, acom-
panhado do governador 
Ronaldo Caiado, aos es-
tandes com vereadores, 
auxiliares e lideranças, 
uma comitiva saiu, em 
visitação pelos bairros 
atendidos com obras. 

Foi inaugurada a re-
qualificação do Parque 
Carmo Bernardes. A uni-
dade localizada no Par-
que Atheneu ganhou uma 
academia ao ar livre, re-
forma da iluminação, dos 
bancos, passeio, no lago 
e tem todo paisagismo. 

A filha do escritor Carmo 
Bernardes (que homena-
geia o local com o nome), 
Ana do Carmo, descerrou 
a placa de inauguração 
da revitalização do par-
que. Carmo era um de-
fensor ardoroso da fauna 
e da flora brasileira, prin-
cipalmente do cerrado. 
Era membro da Academia 
Goiana de Letras e rece-
beu inúmeras homena-
gens por sua obra.Logo 
após foram plantadas, 
com a participação do 
prefeito Iris Rezende, mu-
das nativas do cerrado. 

A moradora da região 
Sirana Maria de Sousa, 
destaca que o parque me-
lhora a qualidade de vida 
pelo “ar fresco, água” e a 
revitalização “traz segu-
rança” aos frequentadores, 
qualidade de vida com a 

academia e a pista de cor-
rida. Ele comemorou as in-
tervenções como as barrei-
ras de contenção que vão 
evitar futuros assoreamen-
tos. “Não teremos mais a 
lama que descia quando 
chovia e acabava com o 
lago”, comemora.

A comitiva visitou tam-
bém a obra de um Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (CMEI), na unidade 
103 no Parque Atheneu, 
cuja obra estava há seis 
anos parada e foi anun-
ciada a retomada pelo 
prefeito Iris Rezende. O 
grupo também vistou o 
recapeamento da Avenida 
Senhor do Bonfim, Con-
junto Fabiana. Logo após a 
conclusão da via, será a vez 
da Avenida João Bosco.

O CMEI Deputado Solon 
Amaral também foi visita-

do pelo grupo. A unidade 
atende 166 alunos de seis 
meses a quatro anos e pas-
sou por reforma geral com 
recursos do Escola Viva, 
mão de obra da Seinfra, re-
vitalização por equipes da 
Comurg. A moradora Apa-
recida Sousa comemora as 
benfeitorias que chegam 
na região. ‘Toda a região 
está um brinco. Até as lâm-
padas da minha rua foram 
trocadas, asinalização re-
cuperada, ruas limpas, o 
mutirão dá uma grande 
geral e depois fica fácil 
manter’, comemora. 

A Praça da Feira, ao 
lado do ginásio, foi re-
formada pela forca tarefa 
que também trabalha na 
Praça e a do Brisa do Cer-
rado. Outra Praça atendi-
da é a da Rua Uberlândia, 
no Alto da Glória II.
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atendimentos 

Quase três mil 
atendimentos 
de saúde foram 
realizados no Mutirão 
a Secretaria Municipal 

de Saúde ofereceu 
17 serviços durante 

o  mutirão, realizado neste 
final de semana, no Parque 
Atheneu. Centenas de pes-
soas passaram pelos es-
tandes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e a maioria 
procura por mais de um 
tipo de atendimento. 

O serviço de oftalmolo-
gia, realizado em parceria 
com o Cerof- Centro de 
Referência em Oftalmo-
logia do Hospital das Clí-
nicas, é um dos mais pro-
curados. Os pacientes são 

atendidos pelos médicos 
e já saem regulados para 
continuar o tratamento no 
CEROF, se necessário.

A costureira Nayara 
Silva Freitas é moradora 
do setor Colina Azul em 
Aparecida de Goiânia. No  
mutirão ela descobriu o 
motivo da filha, Lara Vitó-
ria, 7 anos, estar com difi-
culdades de aprendizado 
na escola; mais de quatro 
graus de miopia. “É difícil 
levar no oftalmologista 
e ter que pagar, por isso, 
está sendo ótimo o muti-
rão pra mim”.

A diarista Maria das Do-
res Soares moradora do 
Jardim Marilisa aproveitou 
o mutirão pra fazer exa-
mes de risco cirúrgico. “Fi-
quei sabendo do mutirão 
na minha região e pude 
fazer os exames aqui. Fui 
muito bem atendida, ago-
ra vou passar pela médica 
e pedir a Deus para sair 
logo a cirurgia”.

Quem passou pelo 
local recebeu ainda,  
orientações sobre pre-
venção ao suicídio, que 
é lembrado durante o 
Setembro Amarelo. 

Entre os serviços mais procurados está a consulta de oftalmologia
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Restituição 

Receita libera pagamento do 
4º lote de restituição do IR 2019
A Receita Federal libera 
nesta segunda-feira (16) 
o pagamento do quarto 
lote de restituição do Im-
posto de Renda 2019. O 
crédito bancário será fei-
to para 2.819.522 contri-
buintes, no valor total de 
R$3,5 bilhões. Segundo a 
Receita Federal, o dinhei-
ro será depositado nas 
contas dos contribuintes.

O lote também con-
templa restituições resi-
duais dos exercícios de 
2008 a 2018. A consulta 
para saber se a declara-
ção foi liberada poderá 

ser feita acessando a 
página da Receita na in-
ternet, pelo Receitafone 
146, informando o CPF 
e a data de nascimen-
to. Caso tenha entrado 
no lote, a situação da 
declaração será “crédito 
enviado ao banco”.

Se o valor não foi 
creditado, o contribuin-
te deve ligar nos tele-
fones 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) 
ou ir a uma agência do 
Banco do Brasil para 
agendar o crédito em 

conta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Os lotes de restituição 
são liberados mensal-
mente. O Fisco libera os 
pagamentos por ordem 
de chegada da declara-
ção. Isso significa que 
quem entregou a decla-
ração mais cedo recebe a 
restituição primeiro. 

A restituição ficará 
disponível no banco du-
rante um ano. Se o con-
tribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá 
requerê-la pela internet.
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Aferição de Pressão Arterial : 175
Verificação de Glicemia: 175
Auriculoterapia: 201
Risco cirúrgico: 54
Eletrocardiograma: 56
Orientação nutricional: 31
Orientação Tabagismo: 27
Prevenção Câncer de Boca: 86
 Distribuição de  Kits escovação: 700

Rastreamento Câncer mama: 22
Imunização: 98 
Controle social: 56
Oftalmologia: 511
Vigilância em Saúde: 566
Samu Atendimentos: 03
Samu capacitação: 25
Setembtro Amarelo: 146

Confira o número de pessoas atendidas em 
Cada serviço de saúde realizadas no sábado: 
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BENEFicENTE
Hoje, o Outback Steakhouse do Passeio das Águas 

Shopping realizará um jantar beneficente em prol da 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, dirigida pelo Padre 
Marcos Rogério. No convite estão inclusos entrada, prato 

principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas (Iced Tea, 
refrigerantes e água). A verba arrecadada será destinada a 
ampliação do parquinho da Creche Assunção, que está em 

obras e atende mais de 100 crianças de forma gratuita.

sUMMiT
Depois de construir carreira em Goiânia, Uberlândia e 

Florianópolis, o corretor de imóveis Matheus Brilhante 
goianiense volta à terra natal para trazer o MB 

Summit Brazil, idealizado por ele especificamente o 
desenvolvimento do profissional de vendas de imóveis. 

Agendado para os dias 1º e 2 de outubro, no auditório 
da OCB Goiás, o evento trará referências nacionais do 

mercado imobiliário para dois dias de imersão em inovação 
e tecnologia. Na manhã de hoje, 16  de setembro, um 

esquenta para o evento será realizado no auditório do 
Creci-GO com palestras em estilo TED e ingresso social - 

dois quilos de alimentos não perecíveis.   O evento já passou 
Florianópolis, Camboriú, Curitiba e terá agenda itinerante. 

Ainda nesse ano, segue para Uberlândia, Porto Alegre e 
Brasília.

NoVo REsTaURaNTE
A Bendita Feijuca deixou de ser apenas delivery e se prepara 

para inaugurar seu primeiro restaurante em Goiânia. Sabe 
aquela comida de vó que só a Bendita tem? Pois é! Além de 

sentir o sabor, agora vocês poderão sentir esse aconchego 
de pertinho no novo espaço físico. Além de feijoada, você 

também encontrará cachaçaria, comidas tipicamente 
brasileiras, tudo feito com o carinho e amor de sempre. 

A empresária Lydiane Negreiros receberá convidados na 
terça-feira, (17/09) para um coquetel fechado organizado 

por Mirelle Pinheiro, produzido por Taty Camargo e abrirá 
ao público no almoço de sábado (21/09).

MoNsTER ENERGY
Goiânia volta a receber este ano uma etapa da Monsters 

Energy – Professional Bull Riders, a maior competição 
de montaria em touros do Brasil. O evento será nos 

dias 18 e 19 de outubro (sexta-feira e sábado), no 
Goiânia Arena, e a venda online de ingressos poderá ser 

feita pelo site www.tudus.com.br a partir da próxima 
segunda-feira, dia 16 de setembro. Mais uma vez vão 
se reunir na capital goiana grandes nomes do esporte 

mais radical da Terra, sempre rodeados de números 
superlativos. Na edição do ano passado, por exemplo, 

a competição teve 35 competidores e 80 touros atletas 
em uma arena e em um grande palco que demandaram 

nada menos do que 450 m³ de terra com argila, além 
de 24 m³ de areia branca. Em 2018, a Etapa também 
exigiu 22 talhas de uma tonelada em iluminação; 9,6 

toneladas de silo de milho para alimentação dos touros; 
quatro climatizadores específicos para os animais, 

quase 90 caixas de som e uma equipe composta por 
aproximadamente 50 profissionais.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

As sócias da Selani estética, Gilmar Júnior, Rafael Vilela, Nevilla Palmieri e José Neto Gomes
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Alessandra Câmara 
e Bruna Urzêda Baby Bordoni Gabriella Vieira e Thais Rossit 

Time Louis Vuitton recepcionando o maquiador Fernando Torquatto Edna Limma e Alessandra Bahmad

Carina Duarte
Davidson Marque 
e Fernando Torquatto Roberta Menezes

 José Neto Jaque Carvalho Priscilla Calixto
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Queda
A economia brasileira registrou queda em julho após alta nos dois meses anteriores. O 
Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para 
o período), apresentou retração de 0,16%, em relação a junho, segundo dados divulgados 
pelo Banco Central.

dívidas
A parcela de famílias endividadas e inadimplentes (com dívidas em atraso) aumentou 
em agosto deste ano, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor. O estudo foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

FGTs
Quase 10 milhões de brasileiros, 
cerca de 38% dos que pretendem 
utilizar o recurso liberado do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, 
vão usar o dinheiro para quitar dí-
vidas, de acordo com pesquisa da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Ao 
todo 45% dos beneficiários têm in-
teresse em fazer o saque.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

JeiTinho caseiro
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selic

Taxa básica de juros será 
definida nesta semana

ataxa básica de ju-
ros – a Selic – será 
definida na sexta 

reunião deste ano do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
(BC), na próxima terça e 
quarta-feira (18).

Segundo a última pes-
quisa do BC ao mercado 
financeiro, a expectativa é 
que o Copom faça mais um 
corte 0,5 ponto percentual 
na taxa, em momento de 
economia ainda em re-
cuperação. A previsão do 
mercado financeiro para 
o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, é 
0,87%, neste ano.

Na última reunião, no 
final de julho, o Copom 
iniciou um ciclo de cortes, 
reduzindo a Selic em 0,5 
ponto percentual para 6% 
ao ano. A expectativa do 

mercado financeiro é que 
esse ciclo de cortes se 
encerre em outubro, com 
outro corte de 0,5 ponto 
percentual. Em dezem-
bro, na última reunião do 
ano, não há expectativa 
de redução da Selic, que 
encerrará 2019 em 5% ao 
ano, na visão das institui-
ções financeiras pesqui-
sadas pelo BC.

Na ata da última reu-
nião, o Copom informou 
que poderia continuar re-
duzindo a taxa básica de 
juros nos próximos me-
ses. “O Comitê avalia que 
a consolidação do cenário 
benigno para a inflação 
prospectiva deverá permi-
tir ajuste adicional no grau 
de estímulo [monetário, ou 
seja, corte da Selic]”. O co-
legiado ressaltou que “da-
dos sugerem possibilidade 
de retomada do processo 
de recuperação da econo-

mia brasileira, que tinha 
sido interrompido nos últi-
mos trimestres”.

A taxa básica de juros é 
o principal instrumento do 
banco para alcançar a meta 
de inflação definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN). Neste ano, a 
meta é 4,25%, com interva-
lo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%. Para o mercado 
financeiro, a inflação calcu-

lada pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve ficar 
abaixo do centro da meta, 
em 3,54%. Para 2020, a pre-
visão também está abaixo 
da meta (4%), em 3,82%.

Ao reduzir os juros bá-
sicos, a tendência é dimi-
nuir os custos do crédito e 
incentivar a produção e o 
consumo. Para cortar a Se-
lic, o Copom precisa estar 

seguro de que os preços 
estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima 
da meta de inflação.

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado 
aberto – comprando e 
vendendo títulos públi-
cos federais – para man-
ter a taxa de juros próxi-
ma ao valor definido na 
reunião do Copom.

A Selic, que serve de 
referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada em nego-
ciações com títulos emiti-
dos pelo Tesouro Nacional, 
registradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia (Selic).

Histórico
De outubro de 2012 a 

abril de 2013, a taxa Se-
lic foi mantida em 7,25% 
ao ano e passou a ser 
reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% em 
julho de 2015. Nas reuni-
ões seguintes, a taxa foi 
mantida nesse patamar.

Em outubro de 2016, 
foi iniciado um longo ci-
clo de cortes, quando a 
taxa caiu 0,25 ponto per-
centual para 14% ao ano.

O processo durou até 
março de 2018, quan-
do a Selic chegou a 6,5% 
ao ano, e depois disso foi 
mantida pelo Copom nas 
reuniões seguintes, até ju-
lho deste ano, quando foi 
reduzida para 6% ao ano.

Expectativa é que o Copom faça mais 
um corte 0,5 ponto percentual
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A praça de alimentação do Banana Shopping, localizado na Av. Araguaia, irá 
contar com uma grande novidade para o próximo mês: o quiosque do QG Jei-
tinho Caseiro. Além dos tradicionais e deliciosos pastéis, também serão comer-
cializados quibe, coxinha e sorvetes. A previsão de inauguração no empreendi-
mento é para a segunda quinzena de setembro.
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Derrota 

Grêmio goleia Goiás por 3 a 0

o Grêmio passeou na 
Arena e comemorou 
o seu aniversário 

em grande estilo. O trico-
lor gaúcho venceu o Goiás 
por 3 a 0. Com a vitória, o 
Grêmio vai para 28 pontos 
e sobe para 8ª posição. Os 
Esmeraldinos ficam esta-
cionados na 15ª colocação 
e com 21 pontos.

Na próxima rodada, os 
Gaúchos enfrentam o San-
tos, na Vila Belmiro, dia 21 
de setembro. Os Goianos 
recebem o Fluminense, no 
Serra Dourada, dia 22.

A partida
Os gremistas começa-

ram a partida a mil por 
hora. Em 20 minutos, o 
Tricolor já tinha finalizado 
oito vezes contra apenas 
uma do Goiás. Das oito, 
três foram muito perigo-
sas. Sendo que as finali-

zações de Diego Tardelli e 
Alisson obrigaram Rangel 
a fazer duas importantes 
defesas. A outra chance foi 
uma cabeçada de David 
Braz para fora.

O gol parecia questão de 
tempo e surgiu, aos 27, em 
lindo de Jean Pyerre, que 
entrou na gaveta, 1 a 0.

Não deu nem tempo 
do Goiás se recuperar do 
primeiro gol e já tomou o 
segundo. Após bela tabela, 
a bola sobrou para Everton 
Cebolinha, que não per-
doou: 2 a 0, aos 31.

E o Grêmio queria mais! 
Por três vezes a equipe de 
Renato esteve próxima 
de ampliar ainda mais o 
marcador. Mas Diego Tar-
delli desperdiçou duas 
chances e Alisson uma.

Só que aos 44, Alisson 
não deixou passar mais 
uma oportunidade. Ele 

recebeu passe de Bruno 
Cortez e finalizou de ma-
neira brilhante, 3 a 0.

O Grêmio atropelou o 
Goiás no primeiro tempo! 
E criou-se a expectativa de 

uma goelada histórica no 
segundo tempo. Porém, os 
gaúchos voltaram do inter-
valo com o freio de mão pu-
xado. Com isso, o Goiás até 
esboçou uma reação, mas 

nada muito significativo.
Já que os Esmeraldinos 

não assustavam, o Tricolor 
resolveu ir ao ataque e ver o 
que acontecia. E quase mar-
cou em chutaço de Jean Pyer-

re, mas Rangel defendeu.
Com o jogo resolvido, o 

Grêmio só fez administrar 
os minutos finais e come-
morar a grande vitória no 
dia do seu aniversário.

Os Esmeraldinos ficam estacionados 
na 15ª colocação e com 21 pontos
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