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JuízEs tiRam 
aliança do Jogo

Jair Bolsonaro rompeu e deixou o PSL, para 
criar um novo partido. Queria já para as elei-
ções deste ano. Conseguiu um avanço que 
é admissão de assinaturas eletrônicas. Mas 
a justiça eleitoral entendeu que só valem 
assinaturas de eleitores que não estejam 
filiados a outras siglas. Parte da bancada 
do PSL permanece na sigla apenas para não 
ser expulsa. As assinaturas desses bolsona-
ristas não valem para a formação do novo 
partido. No frigir dos ovos, o Aliança Pelo 
Brasil estria com apenas 3 mil assinaturas 
válidas. O sonho está terminado para 2020 
e o quadro é complicado mesmo para 2022, 
quando o novo partido deverá ter, pelo me-
nos, 492 mil assinaturas válidas.

a saída
Os bolsonaristas priorizam agora acordos 
regionais com siglas de aluguel, enquanto o 
Aliança não fica pronto. 

Risco
Na guerra interna, o PSL deve pedir o man-
dato de 12 deputados federais, considera-
dos hoje como infiéis. O goiano Vítor Hugo, 
líder do governo Bolsonaro na Câmara, está 
na lista. O primeiro passo foi dado pela dire-
ção nacional, que suspendeu os 12.

ato contínuo
Eduardo Bolsonaro perdeu a liderança do 
PSL na Câmara. De novo. 

mais obstáculo
A justiça eleitoral validou outra regra para a 
eleição deste ano: o eleito deverá ter, pelo me-
nos, 10% do coeficiente eleitoral para assumir 
a cadeira. Este coeficiente é o número de vo-
tos válidos dividido pelo número de cadeiras 

em disputa. Em Goiânia, quem tiver menos de 
1.900 votos para vereador não assume. 

nova casa
Vanderlan Cardoso confirmou filiação 
ao PSD, contando com a presença do 
senador Ciro Nogueira (PI), que é o pre-
sidente nacional do PP. O presidente 
regional do PSD, Vilmar Rocha, e o depu-
tado federal Francisco Júnior, pré-candi-
dato do partido à prefeitura de Goiânia, 
também marcaram presença. Também 
passaram por lá a deputada federal Flávia 
Moraes (PDT), o senador Luiz do Carmo 
(MDB) e o deputado estadual Paulo Cé-
zar Martins (MDB). Vanderlan mantém 
trabalho, mas não demonstra ânimo pela 
corrida à prefeitura de Goiânia. 

pl é cRistina 
A vereadora assina ficha de filiação no dia 
19, confirmando saída do PSDB para dispu-
tar a prefeitura da capital. 

mais dois
Além de Cristina, os vereadores Felizberto Tava-
res e Paulinho Graus podem disputar o Paço. 

é hoJE!
Está aberta a janela partidária. Mas tem 
muita gente que vai deixar para o início 
de abril, perto do fim do período. Há mais 
incertezas no ar das filiações partidárias. 
O PV, por exemplo, que nunca teve tantos 
representantes em Goiás, deu bilhete azul 
para os dois vereadores de Goiânia e o seu 
deputado estadual, por conta da estratégia 
para eleger vereadores em Goiânia. 

chuva dERREtE políticos
O prefeito do Rio foi patético ao culpar a 
população pelos problemas das chuvas. 
Pedir desculpas foi o mínimo. As nossas 
cidades sofrem com falta de planejamen-
to e não acompanham as necessidades 
de infraestrutura. Existem absurdos, nas 
grandes cidades. Em São Paulo, rios pas-
sam por debaixo do asfalto e é lógica pen-
sar que vão transbordar. O Rio tem pontos 
artificiais, como o aterro do Flamengo e a 
praia de Copacabana. A natureza enterrada 
costuma se revoltar naturalmente. A nos-
sa Goiânia tem um sistema de drenagem 
totalmente defasado e também foi ergui-
da em área de fartas águas. 

QuEm vai EncaRaR?
O tempo passa, Bolsonaro vai rompendo 
o segundo ano de governo e a oposição 
não consegue mostrar a sua cara. E nem 
uma cara para enfrentar o presidente em 
2022 até agora. 

Jogo do podER
PSDB perde os deputados estaduais Tião 
Caroço e Diego Sorgatto, que se alinha-
ram com o governador Ronaldo Caiado 
(DEM). Na Câmara, pela primeira vez em 
décadas, o partido pode romper abril sem 
nenhum representante com as saídas de 
Dra. Cristina e, talvez, Anselmo Pereira. 

talEs vai

O deputado estadual Tales Barreto foi 
o único filiado do PSDB a se apresentar 
para concorrer em Goiânia. Está oficiali-
zado como pré-candidato. Missão dura 
em tempo em que o grande líder da si-
gla prefere o exílio político. 

sEgunda vEz
Tales já havia se apresentado pela primeira 
vez, antes de se eleger deputado. Foi em 
2008, quando acabou abandonado na cha-
pada pela articulação alcidista. 

EnEl dE novo

Senador Luiz do Carmo (MDB) convocou 
audiência para discutir a qualidade do 
serviço da distribuidora de energia em 
Goiânia. Com presença de representantes 
da Aneel, do Ministério Público, do Pro-
con e com o governador Ronaldo Caiado. 
Renovadas as promessas de melhoria 
para breve. Caiado diz que não importa 
a empresa que vá prestar o serviço, mas 
que é precisa ter qualidade. 

mais amistoso
Por sinal, o governador tem sido mais co-
medido com a empresa italiana, já que o 
governo federal não acena com a cassa-
ção da concessão. 

boa dEsculpa
Chegou a hora de definir filiação. Tem 
muita gente que vai sumir da repartição 
pra visitar as bases. Ou pra ir à piscina 
gigante de bolinhas, instalada no Flam-
boyant, neste mês de março.

nova fREntE

Rede, PSB, PDT e PV estão articulando fren-
te para as eleições municipais deste ano. O 
objetivo é garantir um número maior de 
prefeitos e vereadores dos quatro partidos. 
Se der certo, caminho aberto para isolar 
mais um pouco o PT em 2022.

passo atRás?
Enquanto não sai a regulamentação do 
transporte por aplicativo, vereador Paulo 
Magalhães quer taxi-lotação na capital. 

vila campEão
Na abertura da parceria com a Universo, o 
time mais popular de Goiás conquistou o fe-
minino e o sub-23 nos jogos universitários da-
qui. Os esquadrões colorados vão representar 
o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros, 
que serão disputados em Rio Verde. 

poR QuE?
Os partidos tradicionais murcharam. 

marcelohel@gmail.com

“Papagaio que acompanha 
joão-de-barro vira ajudante 

de pedreiro”.  (Dito Popular)
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Secretária de Economia diz que 
déficit do Estado diminuiu em 2019

a Comissão de Tribu-
tação, Finanças e 
Orçamento, presidi-

da pelo deputado Karlos 
Cabral (PDT), realizou, na 
tarde desta quarta-feira, 4, 
reunião com a presença da 
secretária de Economia, 
Cristiane Schmidt. Acom-
panhada de técnicos da 
pasta, Schmidt fez a pres-
tação de contas do Go-
verno relativas ao tercei-
ro quadrimestre e a todo 
o ano de 2019. O evento 
foi realizado no auditório 
Solon Amaral.

Em suas considerações 
iniciais, Schmidt afirmou 
que o balanço fiscal do es-
tado aponta que a projeção 
de um déficit orçamentário 
de R$ 6 bilhões, para 2019, 

praticamente ficou zerado, 
tanto que para 2020 a es-
timativa é de um déficit de 
R$ 3,5 bilhões, que consta 
da Lei Orçamentária. “O dé-
ficit na Previdência segue 
aumentando, apesar da 
reforma realizada no ano 
passado”, ressalta a secretá-
ria. Segundo ela, o aumen-
to deste déficit foi de 21%, 
devido, principalmente, ao 
aumento do número de ina-
tivos na folha do estado.

De acordo com ela, a 
administração do estado 
fechou o ano de 2019 com 
saldo negativo de R$ 2,9 
bilhões na Previdência es-
tadual, exatamente como o 
Governo havia previsto. “O 
déficit aconteceu porque 
pagamos 13 folhas e rece-

bemos a dívida de 2018. As 
despesas previdenciárias 
aumentaram porque o nú-
mero de inativos aumen-
tou”, explicou ela.

Cristiane afirmou ainda 
que é impossível cumprir 
o teto de gastos estipula-
do por lei federal da forma 
como as contas do estado 
estão estruturadas atual-
mente. “Vamos ser questio-
nados sobre isso e é um de-
bate que está acontecendo 
a nível de União”, assinalou.

A secretária explicou que 
atualmente há mais servi-
dores inativos do que ativos 
na folha do estado. “A gente 
gasta com Previdência R$ 6 
bilhões ao ano, desse valor, a 
contribuição patronal repre-
senta R$ 1,8 bilhão. Oitenta 

por cento é financiado pelo 
Tesouro estadual. Os servi-
dores ativos contribuem 
com R$ 900 milhões e a 
contribuição dos inativos 
e pensionistas é de R$ 
300 milhões. Esse é um 
gasto muito representati-
vo para o Tesouro estadu-
al”, ressaltou.

Após apresentar os da-
dos relativos à economia do 
último ano, Cristiane voltou 
a defender o ingresso do es-
tado no Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF). Segundo 
ela, Goiás atingiu 49,39% 
de gastos com pessoal, mas 
se fossem contabilizadas 
as gratificações e verbas 
indenizatórias, o valor au-
mentaria para quase 53%, 
enquanto o limite máximo 

seria de 48,60%.
“A decisão do Gilmar 

Mendes (ministro do Supre-
mo tribunal Federal) do dia 
19 de dezembro diz que se 
não entrarmos no RRF, va-
mos ter que nos enquadrar 
nesse limite em dois quadri-
mestres. Isso é praticamen-
te impossível, e se não o 
fizermos vamos perder toda 
a transferência de recursos 
da União. Precisamos entrar 
no RRF para fazer os ajustes 
de maneira tranquila, senão 
eles terão que ser feitos de 
forma abrupta”, afirmou.

Durante a prestação de 
contas, Cristiane Schmidt 
respondeu a questiona-
mentos dos parlamentares 
na Comissão de Finanças. 
A pergunta dos deputados 

girou em torno do Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF) 
que o estado pretende in-
gressar. Ela disse que, atu-
almente, o único obstáculo 
para Goiás se enquadrar no 
programa é a privatização 
da Saneago. “Como opta-
mos pelo IPO (Oferta Públi-
ca Inicial), não entraríamos 
no RRF por conta desse 
item, e essa lei está sendo 
discutida. O PEF (Plano de 
Equilíbrio Fiscal) está no 
Congresso e também está 
sendo modificado. O item 
que trata da privatização 
poderá ser mudado para 
desestatização ou qualquer 
outra coisa. Do jeito que 
está, nem Rio Grande do 
Sul, nem Minas entrariam 
no Regime”, afirmou.

Presidida pelo deputado Karlos Cabral, 
a reunião da Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento, que ocorreu 
na tarde desta quarta-feira, 4, contou 
com a presença da secretária de 
Economia, Cristiane Schmidt, que fez 
a prestação de contas do Governo 
relativas ao terceiro quadrimestre 
e a todo o ano de 2019
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Glaustin garante esforço por redução da 
passagem de ônibus no Entorno do DF
Moradores de 13 municí-
pios goianos do Entorno 
do Distrito Federal con-
vivem com tarifas altas 
para um transporte cole-
tivo com baixa qualidade 
e quantidade de ônibus. 
Diante dessa realidade, o 
deputado federal Glaus-
tin da Fokus (PSC-GO) se 
comprometeu com lide-
ranças regionais, nesta 
quarta-feira (4), a abrir 
um canal de diálogo jun-
to à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT), que, em feverei-
ro, autorizou reajuste de 
5,5% nas passagens para 
circuitos semiurbanos in-
terestaduais, com aumen-
to de até R$ 1,50.

“Já ouvi relatos de mo-
radores que enfrentam 
resistência de emprega-
dores em Brasília porque 
precisam de um valor 
maior de vale-transporte, 
sem falar do desconfor-
to diário, do tempo de 
espera nas paradas e do 
descumprimento de ho-
rários, que afastam tra-
balhadores e estudantes 
da convivência com suas 
famílias”, disse Glaustin. 
“A ANTT tem que ter res-
ponsabilidade social com 
toda essa região. Talvez 
por ser um órgão fede-
ral, a agência se distancie 
das necessidades da po-
pulação. Mas podem ter 
certeza de que vocês têm 

aqui um combatente para 
reverter esse reajuste, su-
perior à própria inflação.”

O movimento de lide-
ranças do Entorno defen-
de um valor máximo de 
R$ 5,50 para as tarifas. 

Desde o último dia 23, 
trajetos custam até R$ 
15,25, caso de Planalti-
na, município a 60 km do 
Plano Piloto. A ANTT já 
havia autorizado acrésci-
mos de 5,4% a 7,1%, em 

fevereiro de 2019, e de 
10%, em 2018. Glaustin 
também conversou com 
representantes de Águas 
Lindas de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cocalzinho de 
Goiás, Cristalina, Formo-

sa, Luziânia, Novo Gama, 
Padre Bernardo, Santo 
Antônio do Descoberto e 
Valparaíso de Goiás.

Na ocasião do último 
reajuste, por nota oficial, 
a ANTT justificou que “a 
correção ocorre anual-
mente, sempre no mesmo 
período, conforme previs-
to em resolução, e é defi-
nida pela composição dos 
custos e das despesas de 
transporte, acrescidos da 
remuneração do serviço”. 
A agência estuda cons-
truir uma rede para unir 
os sistemas de transporte 
do Distrito Federal e dos 
municípios goianos, em 
busca de maior eficiência 
na prestação do serviço. 
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SME e TCM lançam cartilha sobre 
fiscalização de recursos públicos

a Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Esporte (SME), em 

parceria com o Tribunal de 
Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO), 
lança nesta quinta-feira, 5, 
na Escola Municipal Dom 

Tomás Balduíno, às 9h, car-
tilha paradidática destina-
da aos alunos do ensino 
fundamental. 

O secretário Marcelo 
Costa e o presidente do 
TCMGO, Joaquim Castro, 
apresentarão aos presen-

tes o “Manual do Agente 
Cidadão: TCM de Goiás e 
Você”, visa dialogar com 
crianças e adolescentes 
sobre a importância da 
participação de todos 
os cidadãos na fiscaliza-
ção da correta aplicação 
do dinheiro público nas 
nossas cidades.

A proposta do Tribunal 
é incentivar a criança e o 
adolescente a se trans-
formarem em um “Agente 
Cidadão”. Para que isso 
ocorra, a parceria com 
prefeituras, professores, 
coordenadores, diretores e 

secretários municipais de 
Educação é imprescindível.

”Como resultado desse 
esforço conjunto, acredito 
que o manual contribuirá 
para despertar uma cons-
ciência social e crítica em 
nossas crianças e adoles-
centes”, destaca o presi-
dente do TCMGO, conse-
lheiro Joaquim de Castro.

O Manual faz parte do 
“Projeto Agente Cidadão” 
que tem como meta esti-
mular a formação do pú-
blico infanto-juvenil sobre 
a necessidade da partici-
pação de toda a sociedade 

no controle das contas pú-
blicas. A Escola Municipal 
Dom Tomás Balduíno é 
a primeira unidade esco-
lar a receber o Manual do 
Agente cidadão. Localizada 
na Região Oeste de Goiâ-
nia, atende 650 alunos da 
educação infantil ao 9º 
ano do ensino fundamen-
tal. O projeto piloto serve 
de base para a ampliação 
da iniciativa em outras ins-
tituições.

Agente Cidadão
De maneira lúdica, a 

cartilha conta a história 

de uma turma de estu-
dantes que, a partir da 
experiência do persona-
gem Sardinha em admi-
nistrar a própria mesada, 
descobre a importância 
de todos ficarem atentos 
no sentido de ver se os 
governantes estão em-
pregando bem o dinheiro 
público em nossas cida-
des. O texto da cartilha 
foi elaborado pela escri-
tora e jornalista Valéria 
Belém, com ilustrações 
de Adriana Mendonça. 
Esta é a segunda edição 
do manual.

A proposta visa conscientizar 
e incentivar os alunos a 
fiscalizarem a aplicação do 
dinheiro público em nossa cidade
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aparecida de goiânia

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
despacha com empresários na ACIRLAG
O secretário de Desenvol-
vimento Urbano de Apare-
cida de Goiânia, Max Mene-
zes, despachou na manhã 
desta quarta-feira (04/03) 
da sede da ACIRLAG – As-
sociação Comercial, Indus-
trial e Empresarial da Re-
gião Leste de Aparecida de 
Goiânia. A prefeitura está 
realizando um mutirão de 
serviços na região leste do 
município e Max Menezes, 
que comanda os trabalhos, 
aproveitou a oportunidade 
para visitar presidente da 

ACIRLAG, Maione Padeiro, 
que ofereceu um café da 
manhã ao secretário. 

“Despachamos várias de-
mandas em prol dos comer-
ciantes, empresários e asso-
ciados”, diz Maione Padeiro, 
que estava acompanhado 
de alguns diretores da ACIR-
LAG, como Wanderson Mi-
guel Maia, e outros empre-
sários da região, entre eles 
o presidente do SindTur/GO, 
Ricardo Rodrigues, proprie-
tário da rede de motéis Sol

“O secretário Max Me-

nezes fez questão de vir 
até a ACIRLAG pela cre-
dibilidade da associação, 
que hoje se tornou um elo 
entre os empresários e o 
poder público. Conversa-
mos sobre as dificuldades 
e ele se comprometeu 
em atender às demandas, 
aguardando o período 
chuvoso, mas já está com 
máquinas e pessoas levan-
do benefícios à região”, ex-
plicou Maione Padeiro.

Na oportunidade, Maio-
ne Padeiro agradeceu a 

visita do secretário, pa-
rabenizou Max Menezes 
pelo excelente trabalho 
desenvolvido à frente da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano e colocou a 
ACIRLAG à disposição para 
fazer uma parceria com o 
município, com objetivo de 
colocar lixeiras nas aveni-
das da região leste

“Foi uma manhã mui-
to produtiva”, concluiu o 
presidente da ACIRLAG. 
(Assessoria de Comunica-
ção da ACIRLAG)
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Bazar social 
O Estação da Moda Shopping, 

localizado na Região da 44, em Goiânia, 
recebe entre os dias 5 de março e 5 

de junho, bazar das Obras Sociais do 
Centro Espírita Irmão Áureo (Osceia), 

Organização Não Governamental, 
situada na Capital. que comercializará 
roupas e acessórios arrecadados na 4ª 

edição do projeto Loja Vazia. Recursos 
serão destinados ao atendimento 

oferecido pela ONG às famílias em 
risco social na Capital.

oFiciNa DE BorDaDo
Em celebração ao Dia da Mulher, 

comemorado no dia 8/03, o Bougainville 
prepara uma programação especial para 

todo o mês de março em parceria com 
a Loja Bordana. Em todas as sextas-

feiras do mês, o mall realizará oficinas 
de bordado voltadas ao público feminino 

tendo como tema “O bordado é livre, a 
mulher também”. Durante as aulas, elas 
poderão aprender os pontos básicos do 

bordado, assim como a confecção de 
frases e imagens, orientadas por três 

bordadeiras. Com valor de R$ 50,00 e 
materiais inclusos, as inscrições podem 

ser feitas presencialmente na Loja 
Bordana, no Bougainville, e também 

por meio do site: https://www.sympla.
com.br/o-bordado-e-livre-a-mulher-

tambem__809613.

TaMaNDUÁ
Arte, natureza, design e solidariedade são 

os alicerces da Mostra Tamanduá Bandeira: 
Uma história prá contá”, que acontecerá 

entre os dias 10 e 29 de março, no Shopping 
Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia. 

A exposição reunirá 56 esculturas do animal 
nativo da fauna brasileira customizados por 
70 profissionais, entre arquitetos, designers 

e artistas, além de crianças.

coQUETEl
Neste sábado (7), o casal de empresários 
Letícia Figueiredo e Lutriênio Reis realiza 

coquetel para o lançamento da nova 
coleção de semijóias. São modelos 

versáteis e inovadores de colares, anéis, 
pulseiras pandora e berloques masculinos 

e femininos feitos à mão e sob medida 
em couro, prata 925 e pedras naturais, 

que chegam ao mercado. O evento 
será no sábado, das 9h às 18h, na sede 

da Worldpulseiras, no setor Parque 
Amazônia, em Goiânia.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

A sócia proprietária da Óticas Carol, Geisa Behnen 
durante o coquetel de um ano da loja do Flamboyant.

As irmãs Leticia Catani e Marina Catani.
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Flavio Lima e Kassia Gues Leticia Catani

O empresário Thiago Almeida com a esposa 
Maylla Almeida e os empresários Geisa Behnen 
e Carlos KK Mamoni.

Pedro Mello Luz, Luciana Pedroso e o sócio 
proprietário da Óticas Carol Flamboyant, 
Carlos KK Mamoni.
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“Tivemos o melhor semestre desde 
2013”, diz Bolsonaro sobre o PIB

o presidente Jair 
Bolsonaro co-
mentou nesta 

quarta-feira (4) o resul-
tado do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2019, que 
cresceu 1,1% em relação 
ao ano anterior, de acor-
do com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O PIB é 
a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país ao longo do ano e é 
usado para mostrar o de-
sempenho da economia. 
Segundo o presidente, 
apesar do resultado ter 
ficado abaixo dos dois 
últimos anos do governo 
de Michel Temer (2017 e 
2018), o segundo semes-
tre do ano passado foi o 
melhor em seis anos.  

“Em 2015 e 2016 foi 
negativo, não foi isso? 
Baixou um pouco em re-
lação ao Temer, mas nós 
estamos com o melhor 
semestre desde 2013, se 
não me engano”, Bolso-

naro afirmou a jornalistas 
ao chegar no Palácio do 
Alvorada. É o terceiro ano 
seguido de crescimento 
da economia brasilei-
ra, que registrou quedas 
consecutivas em 2015 e 
2016, acumulando uma 
retração somada de 7,4% 
nos dois anos. Em 2017 e 
2018, houve crescimento 
de 1,3% em cada ano.

Perguntado sobre a 
frustração de expectati-

vas, já que as previsões 
do governo federal, no 
início do ano passado, era 
de crescimento de 2,2%, 
Bolsonaro disse que é 
preciso reduzir as proje-
ções. “É o que eu sempre 
falo, bota a expectativa 
mais baixa possível, para 
evitar esse tipo de per-
gunta”, disse. Ainda se-
gundo o presidente, 2020 
será um ano melhor para 
a economia, apesar dos 

impactos da epidemia 
mundial do coronavírus.

Mais cedo, após ce-
rimônia no Palácio do 
Planalto, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
também ressaltou o de-
sempenho da economia 
brasileira no final do 
ano passado, que aponta 
um processo de acelera-
ção. De acordo com ele, 
se as reformas econô-
micas avançarem, o PIB 

poderá crescer acima de 
2% este ano.

“Se você pegar o quarto 
trimestre do ano passado 
sobre o quarto trimestre 
de 2018, [cresceu] 1,70%, 
quase chegando em 2%. A 
economia brasileira está 
claramente reacelerando. 
Se nós mantivermos as 
reformas, ela vai crescer 
2%, um pouco até acima. 
Nós esperávamos 1%, 
veio 1,1%. As reformas 

continuam, nós achamos 
que vamos passar de 
2%”, afirmou. 

Agenda Mais Brasil
Em solenidade no Pa-

lácio do Planalto, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
participou do lançamen-
to Agenda Mais Brasil, 
um site que para acom-
panhamento em detalhes 
da evolução de obras, 
programas e projetos do 
governo federal. A plata-
forma será alimentada 
com informações sobre 
as ações do governo em 
diversas áreas. De acor-
do com o ministro-che-
fe da Casa Civil, Braga 
Netto, o cidadão poderá 
acompanhar os dados da 
plataforma por meio de 
redes sociais e dispositi-
vos móveis. 

“Essa ferramenta uti-
liza a internet e as redes 
sociais como meio mo-
derno de prestar contas 
à sociedade. Inicialmen-
te, as informações apre-
sentadas na plataforma 
são frutos das ações de 
programas e projetos 
governamentais que se 
encontram em andamen-
to. Neste novo canal, o 
cidadão terá acesso, de 
forma direta, às entregas 
georreferenciadas do go-
verno”, explicou.  

Presidente 
comentou 
crescimento da 
economia em 
2019
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Congresso mantém veto presidencial sobre a LDO
O Congresso Nacional 
manteve, na tarde de hoje 
(4), o veto presidencial so-
bre a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO). A ma-
nutenção do veto veio após 
acordo entre Congresso e 
Palácio do Planalto, o que 
explicou a votação maci-
ça favorável ao veto. O 
acordo envolveu o envio, 
pelo governo, de Projetos 
de Lei (PL) que tratam da 
distribuição das verbas 
de emendas e do relator-
-geral do Orçamento.

Com a manutenção 
dos vetos, o relator-geral 
do orçamento não pode-
rá indicar prioridades na 
execução de obras rea-
lizadas com orçamento 
público. O governo não 
terá mais o prazo limite 

de três meses para repas-
sar a verba do Orçamento. 
Na prática, o orçamento 
destinado a emendas de 
comissão e do relator 
não são mais impositivas. 
Além disso, não haverá 
penalização ao governo 
caso ele não faça o paga-
mento dessa verba.

Independentemente 
do acordo, partidos de 
vários matizes ideoló-
gicos, como Rede, Novo, 
PSL e MDB, mostraram-
-se favoráveis aos vetos. 
Para eles, se o veto fosse 
derrubado, a governabili-
dade e o poder de gestão 
do presidente da Repúbli-
ca sobre a verba pública 
ficariam prejudicado. Par-
tidos de oposição se co-
locaram a favor do veto, 

considerando que a me-
dida prejudicaria não só 
o atual presidente, mas 
todos os que se seguirem.

A votação ocorreu após 
dias de negociações e 
acordos entre governo 
e Congresso, encabeça-
dos, principalmente, pelo 
presidente do Congresso, 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e o ministro da 
Secretaria-Geral de Gover-
no, Luiz Eduardo Ramos.

Os projetos de lei en-
caminhados ontem (3) 
pelo governo passarão 
pela Comissão Mista do 
Orçamento, onde poderão 
sofrer alterações através 
de emendas. Alcolumbre 
quer votaro taisprojetos 
no plenário na próxima 
sessão do Congresso, pre-

vista para a terça-feira 
que vem (10).

Poder reduzido
Nos últimos dias, os 

presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre, e da 
Câmara Rodrigo Maia, ti-
veram reuniões com re-
presentantes do governo 
para estudar um acordo 
que agradasse tanto ao 
Executivo quanto ao Le-
gislativo. Os projetos en-
caminhados pelo governo 
definem que o relator do 
Orçamento terá liberdade 
de indicar a destinação 
apenas das verbas acres-
cidas ao projeto original. 
Na prática, isso limita o 
poder do relator.

Por exemplo, se o go-
verno manda um projeto 

de lei para construção 
de escolas no valor de 
R$ 80 milhões, o relator 
do Orçamento só poderá 
indicar a destinação de 
uma verba extra que o 
Congresso acrescente ao 
projeto original.

“O Congresso faz um 
trabalho de revisão de re-
ceita, de corte de despesa, 
de encontrar recurso que 
não está sendo executa-
do. Tudo isso permite que 
o Congresso remaneje 
recursos para áreas prio-
ritárias. Nessas ações que 
têm acréscimo, o Congres-
so pode fazer a indicação”, 
explicou o relator-geral do 
Orçamento, deputado Do-
mingos Neto (PSB-CE), à 
TV Câmara, após a sessão 
do Congresso de ontem (3).

Ciência e 
tecnologia

Como parte do acor-
do, a liderança do go-
verno no Congresso 
orientou os parlamen-
tares a derrubarem um 
veto sobre o contin-
genciamento de verbas 
para órgãos de ciência, 
tecnologia e pesquisa. 
O acordo foi cumprido 
e o veto, derrubado.

Com isso, instituições 
públicas como o Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
não podem ter a verba re-
tida pelo governo federal.
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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 COM-
PLETO 4 PORTAS 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  ÔNix 2015   
- Entrada + Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 C/ AR+DH 
ÚNICO DONO ACEITO TROCAS E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARANTIA DE 

FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 FLEX WHAT-

SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AUTOMÁTICO 
PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo  19.019,60 
R$. Entrada : 499,58 + Parcelas de 309,38 
Mensais. Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem compromisso 
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/
What : (062) 98550-9156. Consultora de 
Vendas: Ana Paula Pimentel.
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Internado em São Paulo, Pelé diz 
que são apenas exames de rotina

pelé usou sua conta 
no Facebook nesta 
quarta-feira para in-

formar que está internado 
em um hospital de São 
Paulo (não revelou o local), 
mas que é apenas para 
passar por uma bateria de 
exames de rotina.

“Oi amigos, eu estou 
terminando meu segun-
do dia de exames físicos 
de rotina. Espero que até 
amanhã eu já seja liberado 

e possa voltar para casa e 
continuar minha fisiote-
rapia. Estou muito bem 
graças a Deus”, escreveu o 
ex-jogador.

Em 2012, Pelé colocou 
uma prótese no quadril e, 
desde então, se locomove 
com dificuldade, chegando 
a aparecer em uma cadeira 
de rodas em público em 
algumas ocasiões. Seus 
problemas de saúde o le-
varam ao hospital diversas 

vezes nos últimos anos. A 
última foi em 2019, quan-
do o ex-craque foi interna-
do em Paris e transferido 
para São Paulo para remo-
ver um cálculo renal.

A internação para os 
exames de rotina acontece 
pouco menos de um mês 

de Pelé divulgar uma nota 
oficial para negar estar com 
um quadro de depressão 
por causa dos problemas 
de saúde. A posição pública, 
no dia 13 de fevereiro, foi 
motivada por declarações 
do filho Edinho, em entre-
vista ao GloboEsporte.

O ex-goleiro afirmou 
que o ânimo de seu pai es-
tava muito afetado devido 
aos problemas de quadril 
que o impedem caminhar 
normalmente. “Obrigado 
por suas orações e preocu-
pações. Eu estou bem. Es-
tou completando 80 anos 

este ano. Eu tenho meus 
dias bons e maus. Isso é 
normal para pessoas da 
minha idade.”

“Não evito cumprir os 
compromissos da agenda 
sempre em movimento. 
Continuo observando as 
limitações físicas da me-
lhor maneira possível, mas 
pretendo manter a bola 
rolando”, acrescentou Pelé 
na mensagem, em que dá 
detalhes sobre sessões de 
fotos, encontros e outras 
atividades que estão pre-
vistas, como prova de que 
se mantém ativo.

No entanto, no dia 20 de 
fevereiro, a CBF inaugurou 
uma estátua em tamanho 
real de Pelé no Museu da 
Seleção, que fica na sede 
da entidade, no Rio, sem o 
ex-jogador estar presente. 
Ele gravou vídeo agrade-
cendo a homenagem.

A internação para os exames 
de rotina acontece pouco menos 
de um mês de Pelé divulgar uma 
nota oficial para negar estar com 
um quadro de depressão por 
causa dos problemas de saúde
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