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Oficinas pra elaboração do 
plano local de segurança do 
programa serão realizadas

Congresso mantém 
vetos de Jair Bolsonaro 

em sessão conjunta
O presidente da Alego ficou em 1° lugar na categoria deputado estadual 

mais influente na 10ª edição do prêmio “Políticos Mais Influentes de Goiás”
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alEgo

Os mais influentes em Goiás

o presidente da As-
sembleia Legis-
lativa de Goiás 

(Alego), Lissauer Vieira 
(PSB), foi eleito em pri-
meiro lugar como o de-
putado estadual mais 
influente na 10ª edição 
do prêmio “Políticos 
Mais Influentes de Goi-
ás”, realizado anualmen-
te pela Contato Comuni-
cação. O chefe do Poder 
Legislativo foi escolhido 
por um júri especiali-
zado de 49 jornalistas, 
dirigentes de entidades, 
produtores culturais, pu-
blicitários, advogados, e 
ainda por votação po-
pular com a participa-

ção de 264 pessoas. No 
ranking, também estão 
o governador Ronaldo 
Caiado (DEM), eleito Po-
lítico do Ano, seguido 
do prefeito Iris Rezende 
(MDB) e o senador Van-
derlan Cardoso (PP).

Segundo Lissauer, a 
premiação o estimula a 
continuar desenvolven-
do um mandato pauta-
do pelos princípios da 
ética, responsabilidade 
e transparência. “É um 
reconhecimento impor-
tante que me incentiva 
ainda mais a continuar 
trabalhando em prol 
do Estado de Goiás e 
sempre alicerçado pe-

los pilares da responsa-
bilidade, compromisso, 
clareza e seriedade. Vejo 
que esse é o nosso papel 
enquanto representan-
tes públicos”, disse.

Reconhecido pela sua 
capacidade de articula-
ção, diálogo e liderança, 
Lissauer vem ganhando 
cada vez mais respaldo 
à frente do Legislativo 
goiano e conquistando 
espaço no cenário polí-
tico regional e nacional. 
Em 2019, o parlamentar 
integrou a lista dos 30 
políticos de Goiás que 
mais se destacaram no 
ano, além de ser elei-
to Deputado Estadual 

do Ano pelo Clube dos 
Repórteres Políticos de 
Goiás. Títulos que, se-
gundo ele, reforçam a 
necessidade de atuar 
ainda mais pelos an-
seios da população.

“Fico feliz por todos 
esses reconhecimentos, 
mas, acima de tudo, me 
sinto ainda mais respon-
sabilizado em continuar 
priorizando as deman-
das da nossa população 
e de todo o Estado de 
Goiás. Meu compromis-
so é com a qualidade 
de vida dos 7 milhões 
de goianos, sejam eles 
de coração ou de nas-
cimento, e é por todos 

eles que vamos continu-
ar trabalhando. Esse é o 
nosso principal objeti-
vo”, ressaltou.

Neste ano foram 19 
categorias no júri espe-
cializado e 16 no popu-
lar. Vanderlan Cardoso 
ganhou em ambos como 
Senador. Pelo júri espe-
cializado, o prefeito de 
Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, 
aparece em primeiro na 
categoria Político Pro-
missor. Francisco Júnior 
foi eleito deputado fe-
deral mais influente e 
Virmondes Cruvinel, o 
estadual mais influen-
te, ao lado de Lissauer.

As vereadoras Dra 
Cristina (Goiânia), Pro-
fessora Geli (Anápolis), 
Aninha Carvalho (Trinda-
de), além de Willian Pan-
da (Aparecida), também 
estão em primeiro lugar 
como mais influentes 
nas câmaras municipais. 
Há resultados ainda nas 
categorias de políticos 
da educação, meio am-
biente, habitação, saúde, 
cultura, segurança e co-
mércio e indústria.

A festa de entrega dos 
troféus será na segunda-
-feira, 17 de fevereiro de 
2019, na Assembleia 
Legislativa, às 20 horas, 
apenas para convidados. 

O presidente da Alego ficou em 1° lugar na categoria deputado estadual mais influente na 10ª edição do prêmio 
“Políticos Mais Influentes de Goiás”. Deputado Virmondes Cruvinel também se destacou ao lado de Lissauer
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o cerrado está presente desde cedo na vida dos goianos. À 
primeira vista, poucos dão o real valor à sua importância. 
Como imaginar que uma vegetação de árvores esparsas, 

fora da beleza natural, abriga uma das maiores diversidades 
do mundo? Por ser essa reserva, tão importante para o meio 
ambiente quanto a Amazônia, que é importante parar e refletir 
neste 11 de setembro, o Dia Nacional do Cerrado.

Cresci acompanhando a evolução de equipamentos. Tenho 
interesse especial pela tecnologia e inovação. Acompanho de 
perto o crescimento e o interesse das minhas filhas pelas fa-
cilidades de acesso a filmes, jogos e conhecimento, através da 
internet. Em resumo, a tecnologia chegou para ficar e não há 
como pensar na vida no mundo atual sem o uso desses recursos. 
Mas há também o lado negativo. Que é o abuso desses recursos.

Há cerca de uma semana tomei conhecimento de um per-
fil falso feito em meu nome em uma das redes disponíveis 
para facilitar a comunicação das pessoas e a transmissão 
de mensagens. Alguém se passando por mim, perturbando 

pessoas amigas, pedindo dinheiro. Mais uma tentativa de um 
golpe, cada vez mais comum nos dias atuais.

Hoje, posso dizer que a sensação de quem enfrenta esse tipo 
de situação é diferente. É mais do que um transtorno. Revela, an-
tes, a fragilidade a que estamos expostos, ao ver alguém usando 
seu nome, pra conversar com seus amigos, fazendo coisas que 
você não faria.   Aí me pergunto: quantas pessoas não passam 
por esse tipo de situação, diariamente. A pessoa perde tempo, 
fazendo o que é correto e necessário, que é registrar Boletim 
de Ocorrência e divulgar junto aos seus amigos, especialmen-
te os que usam internet, sobre a situação.

As redes e os avanços da internet surgiram para aproximar 
pessoas. É possível conversar com alguém em outra cidade ou 
outro país, passando e recebendo notícias. Negócios são trata-
dos pelos canais de internet. O conhecimento pode ser buscado 
e transmitido por esse meio. É um vasto, vasto mundo que está 
literalmente em nossas mãos, para que se possa praticar o bem 
e buscar o crescimento das pessoas e da soe cidade.

É lamentável que esses mesmos recursos sejam usados 
para a prática do mal. O país atravessa por um momento de 
transformação, onde é fundamental a valorização do bem. As-
sim, é hora da sociedade se mobilizar e buscar caminhos para 
evitar esse tipo de situação.

O Marco Regulatório da Internet já representou um 
avanço. Temos hoje serviços especializados para combater 
o crime cibernético e uma visão mais profunda sobre os 
crimes que, igualmente, estão à mão de pessoas intencio-
nadas que usam as redes.

Temos que multiplicar essa rede do bem pela internet e 
trabalhar muito na educação, especialmente de quem está se 
inserindo hoje no mundo virtual. O domínio e o bom uso do 
computador, da internet e da tecnologia é matéria básica hoje 
para a construção de uma sociedade melhor no futuro.

O que acontece de ruim hoje comigo, pode acontecer com ou-
tras pessoas. Precisamos estar juntos, pensando sobre o assunto e 
nos mantendo em estado de alerta. No mundo real e no virtual.

Gustavo 
Cruvinel
É vereador e presidente 
da Frente Parlamentar 
do Parque Tecnológico

O lixo da 
internet

nacional

Congresso mantém vetos de 
Bolsonaro em sessão conjunta

Em sessão do Congres-
so Nacional, o Sena-
do Federal manteve 

nesta quarta-feira (12), 
por 30 votos a 22, o veto 

total ao Projeto de Lei (PL) 
8.322/14, que concedia 
isenção do imposto sobre 
importação para diversos 
equipamentos e compo-
nentes de geração elétrica 
de fonte solar. Para que 
um veto seja derrubado, é 
necessária maioria abso-
luta em ambas as Casas. 
Dessa forma, a matéria 
não foi votada pela Câ-
mara dos Deputados.

Em novembro do ano 
passado, o presidente Jair 
Bolsonaro vetou integral-
mente o projeto de lei que 
isentava do Imposto de 
Importação (II) os equipa-
mentos e componentes de 
geração elétrica de fonte 
solar sem similar nacional. 
Na ocasião, o governo fe-
deral alegou que a isenção 
não estava acompanhada 
de medidas de compen-

sação para evitar impac-
to sobre a meta fiscal do 
governo, como determina 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Na mesma sessão, o 
Congresso manteve o 
veto de Bolsonaro ao PL 
11/2004, que previa a in-
terceptação e análise de 
correspondência de pre-
sos, remetida ou recebida, 

para fins de investigação 
criminal ou de instrução 
processual penal. O PL foi 
vetado na íntegra pelo 
presidente, sob a justifica-
tiva de gerar insegurança 
jurídica e “agravar a crise 
penitenciária no país”.

O Congresso analisa-
va um outro veto, sobre 
um projeto que autoriza a 
constituição de sociedade 
de garantia solidária e de 

sociedade de contragaran-
tia. Por falta de quórum, a 
votação foi cancelada e 
será feita na próxima ses-
são conjunta, prevista para 
ocorrer após o carnaval.

Estava prevista ainda 
a apreciação de vetos à 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), mas o 
item foi retirado de pau-
ta após acordo  realiza-
do em plenário.

Dois vetos 
ficaram para 
próxima sessão 
da Casa
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goiânia

Governos municipal, estadual e federal 
discutem Programa Em Frente Brasil

Teve início nesta quar-
ta-feira (12/2) uma 
série de oficinas para 

a elaboração do Plano Local 
de Segurança do programa 
Em Frente Brasil, do Gover-
no Federal. Promovidas pelo 
Governo Federal, através do 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, as oficinas 
contam com a participação 
de representantes de di-
versos órgãos dos gover-
nos federal e estadual e da 
Prefeitura de Goiânia e tem 
como facilitadores técnicos 
da Escola Nacional de Ad-
ministração Pública.

Durante a abertura dos 
trabalhos, que aconteceu 
no Hotel Mega Moda, na 
região central, o secretário 
municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação de Goi-
ânia, Henrique Alves, fez um 
breve histórico das ações 
executadas pelo Programa 
Em Frente Brasil na capi-
tal. “Tivemos um trabalho 
muito exitoso na primeira 
fase do programa, através 
de um trabalho conjunto 

que culminou na redução 
de vários índices de segu-
rança pública na cidade. 
Agora iniciamos uma nova 
fase, que é a construção do 
Plano Local de Segurança”, 
afirmou Alves.

Além das ações realiza-
das pelo grupo de traba-
lho do Programa na cidade 
também servirá de base 
para a formatação do Pla-
no Local de Segurança de 
Goiânia um Diagnóstico 
Socioterritorial de Seguran-
ça, elaborado pelo Instituto 
Federal de Goiás (IFG), sob 
coordenação da professo-
ra e doutora em Geografia, 
Marizângela Aparecida de 
Bortolo Pinto. Esse diagnós-
tico teve por objetivo iden-
tificar os aspectos socio-
territoriais que estruturam 
os territórios com elevados 
indicadores de criminalida-
de violenta em Goiânia, os 
contextos socioespaciais, 
percepções dos agentes pú-
blicos e perfis das vítimas. 
As regiões foram selecio-
nadas em função dos indi-

cadores, sendo a Noroeste 
e Oeste de Goiânia, e como 
amostra analítica os bairros 
Jardim Curitiba, Primavera e 
Nova Esperança (Noroeste) 
e o Vera Cruz (Oeste).

“Com os dados levanta-
dos e agora com a facilita-
ção da ENAP, de forma in-
tegrada poderemos avaliar 
de forma detalhada esses 
dados, o combate a crimi-
nalidade e as causas que 
dão origem a esses tipos 
penais e, assim, poderemos 
conseguir delimitar investi-
mentos e ações a médio e 
a longo prazo no município 
visando combater esses ilí-
citos. Que Goiânia possa se 

tornar exemplos pras de-
mais capitais do país e um 
case de sucesso no Progra-
ma Em Frente Brasil”, desta-
cou Henrique Alves.

Coordenador do grupo 
de técnicos do Governo Fe-
deral que participam das 
oficinas, o gerente do Em 
Frente Brasil do Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública, Daniel Barcelos 
Ferreira, destacou que as 
oficinas que serão realiza-
das tem por objetivo iden-
tificar as ações necessárias 
à redução ou anulação dos 
fatores de vulnerabilida-
de sócio-econômica pre-
sentes nos territórios com 

relevantes concentrações 
de homicídios. “Se na Fase 
I houve uma integração e 
uma articulação entre as 
forças de segurança públi-
ca para a redução desses 
índices, agora unem-se 10 
ministérios pelo Governo 
Federal, secretarias estadu-
ais e municipais em áreas 
diversas, como saúde, edu-
cação, cidadania, assistência 
social, economia e renda, ar-
quitetura e urbanismo para 
que os três entes, juntos, 
possam identificar quais 
as ações necessárias para 
transformar esses territó-
rios, fazendo com que eles 
deixem de ser territórios 

com altos indicadores de 
criminalidade violenta”, 
destacou o coordenador.

Em Frente Brasil
Goiânia é a única capital 

do país a fazer parte do pro-
grama, lançado em agosto e 
que tem por objetivo a rea-
lização de ações integradas 
dos governos federal, esta-
dual e municipal nas mais 
diversas áreas sociais, como 
segurança, saúde, educação, 
esporte, cultura, habitação 
e geração de empregos. 
Também fazem parte do 
programa os municípios 
de Ananindeua-PA, Paulis-
ta-PE, Cariacica-ES e São 
José dos Pinhais-PR.

A iniciativa traz um con-
junto de ações de combate 
e de prevenção à violência. 
A proposta alia medidas de 
segurança pública a ações 
sociais e econômicas na 
tentativa de promover a 
transformação das regiões, 
por meio da cooperação e 
da integração entre as três 
esferas de governo. Os nú-
meros iniciais já apontam 
uma queda geral nas cida-
des, de 37,4% no número de 
homicídios nos cinco muni-
cípios. Fonte: Willian Assun-
ção, da editoria de Planeja-
mento Urbano e Habitação

Oficinas pra elaboração do plano local 
de segurança do programa serão 
realizadas até a próxima sexta-feira
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Lideranças da região da Vila Maria recebem 
homenagem pelos serviços prestados à população
A Prefeitura de Aparecida, 
por meio da Secretaria de 
Governo, realizou na noite 
desta terça-feira, 11, uma 
homenagem às lideran-
ças da região da Vila Maria. 
Um certificado foi entregue 
para cada um como forma 
de agradecimento pelos re-
levantes serviços prestados 
à comunidade onde mora.  
O evento, que é realizado 
dentro da semana do Pre-
feitura em Ação, aconteceu 
em sua 23ª edição no Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Cândido de 
Queiroz, no bairro de mes-
mo nome, e reuniu cente-
nas de pessoas, entre ho-
menageados e convidados.

A solenidade contou 
com a presença do prefeito 
Gustavo Mendanha, do vice 

Veter Martins, dos secretá-
rios Jhonhathan Medeiros 
(Governo), Geferson Aragão 
(Esporte e Lazer) e Rober-
to Cândido (Mobilidade 
e Defesa Social), além do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Vilmar Mariano, e 
do vereador Mazinho.  

Durante discurso,  o pre-
feito destacou a importância 
de homenagear lideranças 
que conhecem diretamen-
te a realidade dos bairros. 
“Dedicamos a noite de 
hoje para homenageados 
o trabalho voluntário dos 
moradores e de lideranças 
comunitárias dessa região. 
São comerciantes, feirantes, 
trabalhadores, servidores 
públicos, formadores de 
opinião, que acreditam em 
Aparecida de Goiânia, cria-

ram seus filhos aqui e fazem 
parte da história de Apare-
cida. Vocês acreditaram na 
cidade, deram o seu melhor 
na construção do que so-
mos hoje, e nada mais justo 
do que homenagear vocês e 
expressar a nossa gratidão”, 
afirmou Gustavo.

O presidente da Câmara 

Municipal, Vilmar Mariano, 
também aproveitou a opor-
tunidade para expressar o 
quanto é importante valo-
rizar cada morador do mu-
nicípio. “Essa é uma home-
nagem justa de uma gestão 
pública que tem feito muito 
pela cidade. Sem a par-
ticipação da população 

nada seria possível. Cada 
morador tem o seu papel 
importante no desenvol-
vimento do bairro onde 
mora, e essa homenagem 
é para valorizar cada um 
de vocês”, enfatizou.

Carlos Antônio Viana é 
policial militar e mora na 
região há mais de 15 anos 
e comentou da alegria em 
receber a homenagem. 
“Sou policial militar, já fiz 
muito por essa região, e 
esse é um reconhecimento 
da administração munici-
pal que engrandece meu o 
trabalho. Vou continuar de-
fendendo os interesses da 
população e colaborando 
com o desenvolvimento 
da cidade”, comemorou. A 
comerciante Adriana Apa-
recida Malaquias também 

ficou feliz por ser uma das 
homenageadas. “Sou gra-
ta por representar tantas 
outras mulheres de luta e 
fico feliz por receber essa 
homenagem e fazer parte 
da história de Aparecida”, 
comentou.

Cícera da Silva Pinheiro 
é uma das moradoras mais 
antigas a Vila Oliveira e 
também recebeu a home-
nagem pelos serviços pres-
tados na região do bairro. 
“Receber esse reconheci-
mento da prefeitura e do 
prefeito Gustavo fortalece a 
minha luta, a minha atuação 
como líder comunitária, que 
chegou a essa região a mui-
tos anos, antes mesmo de 
qualquer desenvolvimento”, 
contou ela ao agradecer 
pela homenagem.
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cUsToMiZaÇÃo
Que tal criar fantasias para pular o carnaval 

reaproveitando peças do armário? No próximo 
dia 19, o Clube de Costura, localizado no piso G3 

do Mega Moda Shopping, ensinará a customizar 
roupas como camisetas e shorts para curtir o 

Carnaval com muita alegria. A oficina acontecerá 
em dois horários (15h e 19h) e o investimento é 

de R$ 30. As inscrições pode ser feitas online (15h 
às 17h https://www.sympla.com.br/oficina-de-

customizacao-para-o-carnaval__770842 ou 19h 
às 21h https://www.sympla.com.br/oficina-de-

customizacao-para-o-carnaval__770857). Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone 

(62) 3217-7923 ou (62) 985916597, pelo e- mail: 
atendimento@clubedecostura.com.br ou 

pessoalmente.

PET FRiENDlY
Os bichos de estimação têm ocupado, cada 

vez mais, um lugar especial no núcleo familiar. 
O comportamento criou uma forte demanda 

por serviços que incluem os animais. Com isso, 
segmentos como restaurantes, shoppings e 

hotéis abriram suas portas também para esses 
“filhos”, criando o que ficou conhecido como 
Pet Friendly, em tradução livre, significa que 

eles são bem vindos juntos com seus donos. Em 
Goiânia, o Hotel GO INN Estação da Moda é um 

dos poucos que adotaram a modalidade.

aRca PaRQUE
No próximo fim de semana, dias 15 e 16 de 

fevereiro (sábado e domingo), quem for Arca 
Parque vai se deparar com muitas brincadeiras, 

agitação, oficinas e diversão num dos maiores 
complexos de lazer de Goiás. O Parque, 

localizado em Trindade, a 35 minutos de 
Goiânia, montou uma programação imperdível 

para a criançada que está em busca de coisas 
diferentes. Além do completo parque 

aquático om piscinas com água quente, a 
equipe de recreação caprichou nas atrações. 

O Arca Parque abre às 9h e funciona até as 
17h30.

cUPoM
Durante todo o mês de fevereiro o Araguaia 

Shopping está com a campanha “Vai de Cupom”, 
voltada para operações de alimentação.  Para 

participar, basta o cliente pegar os cupons 
especiais, que estão em cartelas disponíveis em 

todas as suas entradas e  também distribuídas 
na região do empreendimento. Outra opção é 

tentar a sorte na “Cabine de Descontos”. São  
mais de 1500 descontos e brindes, que estarão 

funcionando  nos dias: 03, 06, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 
28 e 29. Para aproveitar e curtir a brincadeira, o 

cliente deve se dirigir até a praça de alimentação, 
onde a cabine está instalada.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Celebração - Em celebração aos 7 anos do ‘Programa Jorge Neris’ o apresentador realizou uma homenagem, 
através do Vereador Paulo Magalhães, onde agraciou assessores de imprensa, empresários e parceiros. 
Dentre eles as assessoras Bianka Muniz e Juliana Teles

Prêmio - A juíza da 2ª Vara de Família da Comarca de Anápolis, 
Aline Vieira Tomás, é a grande vencedora do Prêmio Conciliar é 
Legal, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

3

4

HOMENAGEM - O empresário Paulo Riboli da 
Riboli Representações foi homenageado no dia 10 
de fevereiro na Câmara Municipal de Goiânia. Paulo 
Riboli recebeu o diploma de Honra ao Mérito através 
do Vereador Paulo Magalhães.
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Imersão - As empresárias Dayanne Lorenzentti e 
Stefany Matos realizam até dia 14 de fevereiro, a 
mentoria LINK SE. Os encontros serão realizados das 8h 
às 18h, no edifício Nasa Business Style, em Goiânia.
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InvestImentos 
A Vertente Invest, assessoria financeira, passa a oferecer os fundos de aplicações da Cons-
tância Investimentos, uma das mais relevantes gestoras de investimentos brasileiras que 
trabalha com metodologia desenvolvida nos Estados Unidos e Europa e  consegue acom-
panhar mais de 60 indicadores de mais de   200 ações listadas na bolsa de valores, dos 
quais a análise permite gerir um fundo com mais 80 posições. 

TransporTe
O CityBus 2.0 completa um ano de operação neste mês. A frota do conta com 40 veículos e 
já percorreu uma distância total de 1.172.095 quilômetros, um percurso equivalente a três 
idas à lua. Nesse período, estima-se que o serviço tenha retirado 6.500 veículos das ruas 
da capital de Goiás, já que 81% dos clientes do CityBus 2.0 vieram de modos individuais 
(carro, moto, apps e outros), segundo apurou pesquisa realizada por discentes de mestra-
do em Transportes da Universidade Nacional de Brasília (UnB), comprovando a tendência 
de troca de carros e transporte individual pelo serviço coletivo por aplicativo.

o agro é de Todos
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) realiza no dia 14 de 
fevereiro, às 14 horas, a reunião da Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas 
Públicas do Agronegócio do Estado de Goiás – O Agro é de Todos. Representantes de mais 
de 40 entidades ligadas ao setor agropecuário, que integram o ‘conselho consultivo do agro’, 
são esperados para o encontro que, nesta edição, discutirá questões ligadas à tecnologia e à 
inovação no campo. A reunião será realizada no Campo Lab, que fica na sede da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás, na Rua 87, nº 662, no Setor Sul, em Goiânia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entra em vigor no mês de 
agosto, será discutida com empresários e empreendedores, pelo consultor téc-
nico da ManageEngine, Tonimar dal Aba, que estará na próxima sexta-feira (14), 
em Goiânia. No evento promovido pelo LIDE Futuro, Aba explicará a nova legis-
lação, que tem como propósito regulamentar o tratamento de dados pessoais 
de clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas. Qualquer ins-
tituição que incluir em sua base de informações pessoais, por mais básicas que 
sejam – como nome e e-mail – deve seguir os procedimentos previstos na lei.

abono saLariaL

Caixa inicia hoje pagamento do PIS 
para nascidos em março e abril

a Caixa inicia nesta 
quinta-feira (13) o 
pagamento do Abo-

no Salarial do Programa de 
Integração Social (PIS) ca-
lendário 2019/2020, para 
os trabalhadores nascidos 
nos meses de março e 
abril. Os beneficiários com 
conta individual na insti-
tuição, cadastro atualizado 
e movimentação, o crédito 
foi feito na terça-feira (11).

Segundo a Caixa, rece-
berão o abono mais de 3,6 
milhões de trabalhadores, 
totalizando R$ 2,7 bilhões 
em recursos injetados na 
economia. Os valores va-
riam de R$ 88 a R$ 1.045, 
de acordo com a quanti-
dade de dias trabalhados 
durante o ano base 2018.

O prazo final para o sa-
que do abono salarial do 
calendário de pagamen-
tos 2019/2020 é 30 de 
junho deste ano.

O valor do benefício 
pode ser consultado no 
Aplicativo Caixa Trabalha-
dor, no site da Caixa ou 
pelo Atendimento ao Ci-
dadão, no telefone 0800 
726 0207. O banco dispo-
nibilizará cerca de R$ 16,5 
bilhões para mais de 21,6 
milhões de beneficiários 
até o final do calendário.

Quem tem direito
Pode receber o benefí-

cio o trabalhador inscrito 
no PIS há pelo menos cin-
co anos e que tenha tra-
balhado formalmente por 
pelo menos 30 dias em 
2018, com remuneração 
mensal média de até dois 
salários mínimos.Também 
é necessário que os dados 
estejam corretamente 
informados pelo empre-
gador na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais), ano base 2018.

Recebem o abono mais de 
3,6 milhões de trabalhadores
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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futebol

Presidente da CBF participa de reunião 
conjunta de CONMEBOL e UEFA na Suíça

o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, 
participou nesta 

quarta-feira, 12, de reunião 
conjunta do Comitê Execu-
tivo da UEFA e do Conse-
lho da CONMEBOL. O en-
contro aconteceu na Casa 
do Futebol Europeu, sede 
da UEFA, em Nyon, na Su-
íça. Caboclo esteve acom-
panhado do integrante 
do Comitê Executivo da 
FIFA e vice-presidente da 
CBF, Fernando Sarney. Na 
ocasião, as duas entida-
des assinaram um memo-
rando de entendimentos 

aperfeiçoando os acordos 
de cooperação estabele-
cidos em 2012.

Entre as áreas de atu-
ação em que a colabo-
ração será intensificada 
destacam-se a organiza-
ção de competições entre 
as seleções nacionais dos 
dois continentes, progra-
ma de aperfeiçoamento 
da arbitragem, projeto de 
desenvolvimento do fute-
bol feminino e o estabele-
cimento de critérios unifi-
cados para capacitação de 
treinadores, possibilitando 
assim o reconhecimento 

mútuo das licenças conce-
didas pelas confederações. 
Para cada uma das áreas 
serão formados comitês 
com integrantes das duas 
confederações.

− Vivemos um momento 
histórico de aproximação 
entre as duas entidades 
em busca de um desenvol-

vimento cada vez maior do 
futebol nos dois continen-
tes. São muitas áreas que 
serão contempladas por 
esse acordo, incluindo al-
gumas demandas que jul-
gamos muito importantes, 
como o reconhecimento 
das licenças de treinador e 
o contínuo aperfeiçoamen-

to da arbitragem − avaliou 
Rogério Caboclo.

− O acordo de hoje 
marca o primeiro passo 
para permitir que a UEFA 
e a CONMEBOL cooperem 
estreitamente, que pos-
sam compartilhar expe-
riência e conhecimento 
para o desenvolvimento 

do jogo em ambos os 
continentes. Gostaria de 
agradecer o Conselho da 
Conmebol por nos visi-
tar e pelas boas ideias 
que trouxeram à mesa − 
afirmou o presidente da 
UEFA, Aleksander Ceferin, 
em comunicado publica-
do após o encontro.

Encontro marcou a assinatura de 
um memorando de entendimentos 
entre as duas entidades envolvendo 
diversos temas ligados ao 
desenvolvimento do futebol
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