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n O prefeito de Trindade Jânio Darrot, 
que é grande empresário, deu um pas-
so arriscado ao praticamente acabar 
com o isolamento social no município. 
Se o coronavírus aproveitar a brecha e 
explodir, ele está acabado.

n Surpreendeu a iniciativa do sena-
dor Vanderlan Cardoso, que colocou 
uma pequena parte das suas indús-
trias para produzir equipamentos de 
proteção para enfermeiros e médicos 
das unidades públicas de Saúde.

n É difícil de acreditar, mas o senador 
decidiu repassar todo o material sem 
cobrar nada em troca. Até agora, foram 
produzidas 2.000 protetores faciais 
de acrílico, de alta qualidade. Exemplo 
fantástico a ser seguido.

n O prefeito de Catalão Adib Elias 
assume no início de maio a pre-
sidência estadual do Podemos, 
partido que foi inflado e deixou 
de ser nanico em Goiás com o tra-
balho de conquista de quadros do 
deputado federal José Nelto.

n Da bancada de deputados federais de 
Goiás, o presidente Jair Bolsonaro só tem 
hoje o apoio fechado – e incondicional – 
do seu colega de farda major Vitor Hugo. 
Que de tão apagado e obtuso não serve 
para grande coisa.

n Podem apostar, leitora e leitor: o go-
vernador Ronaldo Caiado não vai per-
mitir que o bom trabalho que fez para 
combater o coronavírus em Goiás seja 
perdido com o relaxamento da quaren-
tena. Ele vai endurecer de novo.

n O deputado federal José Nelto foi 
brindado com um emocionado telefo-
nema de agradecimento do ex-minis-
tro Sérgio Moro, a cuja passagem pela 
pasta da Justiça ele deu o maior apoio 
parlamentar possível.

n A queda de popularidade do pre-
sidente Jair Bolsonaro deixa muitas 
viúvas em Goiás, mas nenhuma 
maior que o deputado delegado 
Humberto Teófilo, que fez campa-
nha e se elegeu macaqueando até 
os gestos do capitão.

n Ponto para a GoiásFomento: na aná-
lise dos pedidos de financiamento de 
micro e pequenas empresas, qualquer 
negativação de crédito anotada depois 
da chegada da pandemia do coronaví-
rus não está sendo levada em conta. 

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

Como não existe vácuo em política, o senador Vanderlan Cardoso pulou rápido como uma 
perereca para ocupar junto ao público bolsonarista de Goiás o espaço que, antes, era do go-
vernador Ronaldo Caiado – e com isso tentar se fortalecer para 2022, segundo imagina. Isso 
explica as críticas de Vanderlan à quarentena, acompanhando o discurso pró-relaxamento 
do presidente, e a sua promessa de atuar no Senado para que a ajuda aos Estados e muni-
cípios, se houver, exija contrapartidas de austeridade fiscal – que governadores e prefeitos 
alegam, não sem razão, ser difíceis, senão impossível de cumprir em tempos de emergência 
social e econômica trazidos pelo novo coronavírus. O senador também recomendou, em suas 
redes sociais, a leitura de um artigo do ex-governador Irapuan Costa Jr., publicado pelo Jor-
nal Opção, que apresenta uma visão conspiratória da pandemia e minimiza a necessidade de 

isolamento social para o seu combate. A aposta é clara: conquistar, por identificação ideológica a adesão automática 
dos 30% que se pensa que Bolsonaro tem entre o eleitorado, inclusive em Goiás. Só que Vanderlan pode estar dando 
um passo em falso: esses 30% têm a ver com cálculos de antes das demissões dos ministros Luiz Henrique Mandetta 
e, principalmente, Sérgio Moro, episódios desastrados que afetaram largas faixas das bases de raiz do capitão e, a 
conferir com pesquisas que virão, têm potencial para reduzir sua aceitação a menos de 10%.
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EStÁ FaZENDo Falta UMa caMpaNHa DE oRiENtaÇÃo SoBRE USo DE MÁScaRaS
É um desastre o espetáculo que se vê nas ruas e nos estabelecimentos comerciais, pelo Estado afora, em relação às máscaras de proteção 
facial. Poucos são os que sabem usá-las corretamente. Muitos a deixam no queixo (como o prefeito Iris Rezende, que apareceu assim em 
uma foto nos jornais) e outros tantos tapam só a boca, deixando o nariz a descoberto. Alô Secretaria Estadual de Comunicação e Secretarias 
Municipais de Comunicação: faz falta uma campanha de orientação.

colÉGioS MilitaRES EStaVaM pREpaRaDoS paRa o ENSiNo À DiStÂNcia
Enquanto as redes tradicionais de ensino, tanto públicas como privadas, patinam com a tentativa de atender a seus alunos através de aulas à dis-
tância, área em que a maioria não tem qualquer tradição ou competência, a rede de colégios militares estaduais saiu à frente. As 60 unidades ad-
ministradas pela PM em Goiás já haviam implantado ferramentas específicas, permitindo a comunicação entre alunos e professores, debates e o 
encaminhamento de material didático, com possibilidade de acesso não só por computador, mas também pelo celular. Tudo isso significa que, nas 
escolas militares goianas, com a Covid-19, mesmo sem aulas presenciais, o ensino seguiu em frente quase que normalmente. 

MESMo coM REcUo Da paNDEMia, a tENDÊNcia É aDiaR aS ElEiÇÕES poR 60 DiaS
É quase consensual que as eleições municipais deste devem ser adiadas, mesmo que haja um recuo do novo coronavírus no Brasil, diante da necessi-
dade de se ganhar algum prazo para aliviar os riscos e a pressão sanitária deflagrada pela nova doença. Assim, passando de outubro para dezembro, 
seriam acrescentados mais ou menos 60 dias de aglomerações a menos, o que colaboraria com a superação da emergência vivida hoje. Com as 
modernas ferramentas eletrônicas de que a Justiça Eleitoral dispõe, a votação poderia ocorrer por volta de meados de dezembro, garantindo-se que 
tudo venha a estar concluído até o dia 31, para a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2023.

caiaDo Vai paGaR a FolHa DE aBRil EM Dia, MESMo coM a QUEDa Da aRREcaDaÇÃo
O governador Ronaldo Caiado deve confirmar o pagamento de abril do funcionalismo estadual até o dia 30, que cairá 
na quinta-feira da semana que vem. Conseguindo, terá realizado uma façanha e tanto, dado a queda de arrecadação de 
ICMS em abril, já estabelecida em pouco mais de 20%, mas com potencial para ir muito além quando os números finais 
fecharem. O problema é que, superada essa folha, virá a de maio, depois a de julho e assim por diante. Não vai ser fácil 
manter a pontualidade com os estragos que o novo coronavírus anda fazendo na economia.

pSDB coNSpiRa paRa MiNaR a caNDiDatURa DE clailtoN FilHo EM Rio VERDE
Já existe uma conspiração dentro da cúpula do PSDB estadual para afastar a candidatura a prefeito de Rio Verde do estudante universitário Clailton 
Filho, que representaria tranquilamente uma das principais candidaturas de reoxigenação do partido nas próximas eleições municipais, até em ter-
mos de país. O presidente tucano Jânio Darrot, que chegou a se entusiasmar com a ideia de lançar o rapaz, já foi convencido de que se trata de uma 
aventura e que o melhor seria indicar o vice na chapa do ex-prefeito Juraci Martins, que sairá pelo PSD, o que, em termos de pragmatismo político, 
tem até algum sentido. Porém, para o PSDB, na condição de moribundo eleitoral em que se encontra, será a perda um símbolo e tanto como seria 
um jovem de apenas 21 anos disputando uma prefeitura.

ERa QUEStÃo DE tEMpo: tEMpERaMENto DiFícil iSola lÚcia VÂNia
A ex-senadora Lúcia Vânia até que demorou para mostrar as garras como secretária estadual de Desenvolvimento Social. Dona de tempera-
mento difícil e muito autossuficiente, ela já se isolou dentro do governo e não tem relação com o resto da equipe, inclusive a primeira-dama 
Gracinha Caiado – que está liderando um ótimo trabalho de arrecadação e distribuição de cestas básicas, o que, é claro, gera ciúmes. Ela, 
Lúcia, é assim mesmo e não recua um milímetro nas suas convicções pessoais. 

aliNHaMENto iDEolÓGico DE VaNDERlaN coM BolSoNaRo
ViSa a ocUpaR VÁcUo DEiXaDo pElo RoMpiMENto DE caiaDo
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Lissauer prevê economia de R$ 5 
milhões com redução de despesas

Diante dos impactos 
econômicos causa-
dos pela pandemia 

do novo coronavírus (co-
vid-19), o presidente da 
Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), 
definiu, após acordo es-
tabelecido com os che-
fes dos demais Poderes 
e órgãos autônomos do 
Estado, o plano de con-
tingenciamento de des-
pesas que será adotado 
no Poder Legislativo. De 
acordo com o decreto que 

será publicado, a Casa de 
Leis reduzirá, em mais de 
20%, seus custos entre 
os meses de abril e ju-
nho, promovendo, dessa 
forma, uma economia na 
ordem de R$ 5 milhões 
em apenas três meses. 
No entanto, após esse 
período, o presidente do 
Parlamento goiano deve 
continuar com as ações 
de contenção de gastos, 
pelo menos, até o final 
deste ano.

Segundo Lissauer, as 
medidas, que serão im-

plementadas no Poder 
Legislativo estão em con-
sonância com as decisões 
firmadas pelos chefes 
dos demais Poderes e 
visam contribuir para o 
equilíbrio fiscal de Goiás 
perante aos efeitos eco-
nômicos provocados pela 
pandemia. Conforme o 
parlamentar, a decisão é, 
acima de tudo, fruto do 
diálogo e da harmonia 
entre todos os órgãos 
constituídos do Estado.

“Diante dessa grave 
crise que estamos en-

frentando e após diversas 
reuniões com o gover-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM) e os chefes dos 
demais Poderes, nos com-
prometemos em reduzir 
as despesas no Legisla-
tivo goiano. Dessa forma, 
conseguiremos garantir 
a folha de pagamento 
dos servidores, além de 
concentrar melhor os es-
forços nas ações voltadas 
para o combate da pan-
demia em nosso Estado. 
Vejo que essa decisão, 
além de necessária e ex-

tremamente importante, 
é, acima de tudo, fruto do 
diálogo e harmonia entre 
todos os órgãos constitu-
ídos do Estado”, afirmou o 
presidente Lissauer.

De acordo com as nor-
mas estabelecidas no de-
creto, fica determinada, 
de imediato, a suspensão 
de novas obras e refor-
mas no prédio atual da 
Assembleia Legislativa, 
ressalvando-se a manu-
tenção predial preventi-
va e corretiva, bem como 
aquelas de natureza ur-
gente e emergencial; a 
racionalização do con-
sumo de água, energia 
elétrica, telefonia (fixa 
e móvel) e serviços de 
postagem e a suspensão 
de celebração de novos 
contratos e arquivamento 
de processos de contrata-
ções em curso, exceto os 
necessários para a manu-
tenção das atividades da 
Assembleia Legislativa.

Também estão sus-
pensas as repactuações e 
aditivos contratuais que 
impliquem aumento de 
despesa; a realização de 
concursos públicos e no-
meação de concursados 
até o término do estado 
de calamidade pública; 

capacitação dos servido-
res através de cursos não 
oferecidos pela Escola do 
Legislativo; pagamento 
de passagens aéreas, sal-
vo os casos urgentes e 
previamente autorizados 
pelo presidente; paga-
mento de conversão em 
pecúnia de licença-prê-
mio não gozada; paga-
mento de conversão em 
pecúnia de período de 
férias; pagamento de ho-
ras/aulas para professor, 
instrutor, palestrante ou 
conferencista nos cursos 
oferecidos pela Escola do 
Legislativo e concessão 
de diárias a deputados e 
servidores.

Por fim, o decreto de-
termina ainda que sejam 
executadas pela Casa a 
redução ou suspensão de 
reajustes, mediante ne-
gociação com o contrata-
do; revisão dos contratos 
buscando a redução li-
near em porcentual a ser 
definido, mediante nego-
ciação com o contratado; 
redução de pedidos de 
fornecimentos nas atas 
de registro de preços vi-
gentes, além da limitação 
do pagamento de horas 
extras e de indenização 
pela prestação de serviço.  

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lissauer 
Vieira, estima uma economia de 
mais de R$ 5 milhões com redução 
de despesas, entre os meses de 
abril a junho, a partir do plano 
de contingenciamento que será 
adotado pelo Poder Legislativo. Pelo 
decreto a ser publicado, haverá uma 
redução de mais de 20% no custeio 
da Casa. A decisão foi tomada após 
acordo estabelecido com os chefes 
dos demais Poderes e órgãos 
autônomos do Estado. O presidente 
disse que, após esse período, a 
Alego deve continuar com as ações 
de contenção de gastos, pelo 
menos, até o final deste ano
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aparecida de goiânia

Coronavírus: Em live, prefeito atualiza 
medidas em combate e prevenção à Covid-19

o prefeito de Apare-
cida, Gustavo Men-
danha, não des-

carta a possibilidade de 
fechar novamente todo 
o comércio da cidade, e 
ainda nesta semana, se a 
população ignorar as me-
didas restritivas de com-
bate ao novo coronavírus. 
Ele cogitou a hipótese 
nesta segunda-feira (27) 
durante live transmitida 
nas redes sociais da Pre-
feitura de Aparecida.

Gustavo e o secretá-
rio municipal de Saúde, 
Alessandro Magalhães, 
participaram da live para 
detalhar as novas medidas 
adotadas em Aparecida 
frente a epidemia da Co-
vid-19. Uma delas, libera 
a reabertura de 82% do 
comércio a partir desta 
terça-feira (28).

A reabertura dessas 
empresas, englobadas 
num pool de 24 ativida-
des econômicas, cumpri-
rá uma série de critérios 
de segurança. Segundo 
o prefeito Gustavo Men-
danha, a intenção é de 
neutralizar o máximo os 
riscos de contágio da do-
ença em Aparecida.

Confira no link: http://
www.aparecida.go.gov.

br/com-baixa-ocupacao-
-dos-leitos-aparecida-
-regulamenta-retorno-
-das-atividades-econo-
micas-com-restricoes/, 
os estabelecimentos au-
torizados a reabrir ama-
nhã. A fiscalização do 
cumprimento das nor-
mas será intensificada. 
“Não podemos perder o 
equilíbrio e o controle 
da situação”, ressaltou 
Gustavo Mendanha para 
os internautas.

O secretário Alessan-
dro Magalhães confirmou 
que a curva de contágio 
do coronavírus em Apa-
recida está controlada, 
dentro da expectativa de 
novos casos. Ele afirmou 
que a cidade tem hoje 
um dos melhores coe-
ficientes de controle da 
Covid-19 no Brasil.

De acordo com Alessan-
dro, “isso é resultado das 
ações preventivas que fo-
ram adotadas já no início 
de março, primeiro, com a 
instituição do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamen-
to ao novo Coronavírus. 
Todas essas medidas, que 
envolveram o poder pú-
blico, o setor privado e a 
sociedade civil organizada 
deram condições para o 

município se precaver, in-
clusive, com a criação de 
90 novos leitos no Hospi-
tal Municipal de Apareci-
da”, explicou o secretário.

Ampliação 
da testagem

Aparecida registra 23 
casos confirmados e 2 
óbitos. O prefeito Gustavo 
Mendanha prestou con-
dolência às famílias das 
vítimas e lembrou que, 
para evitar novas perdas, o 
município está ampliando 
a capacidade de testagem 
da população.

Com a ampliação da 
testagem, que tem amos-
tras coletadas nas UPAs 
Brasicon, Buriti e Flam-
boyant, Aparecida fez 70 
testes em dois dias, núme-
ro 366% maior que a mé-
dia de 15 testes semanais 
feitos na cidade até a se-
mana passada.

Respondendo pergun-

tas da imprensa e da co-
munidade, o secretário 
Alessandro Magalhães 
frisou que grande parte 
das medidas sugeridas ao 
prefeito pelo Comitê de 
Prevenção e Enfrentamen-
to ao novo Coronavírus 
são pautadas em estudos 
da UFG.

Reabertura 
dos comércios

O prefeito Gustavo 
Mendanha disse que essa 
sustentação científica tem 
sido fundamental para fa-
zer, com segurança, a libe-
ração gradual do comércio 
em Aparecida. “Queremos, 
passo a passo, retomar a 
economia”, declarou o ges-
tor municipal.

Ainda hoje, será dis-
ponibilizada no site da 
Prefeitura de Aparecida a 
ferramenta desenvolvida 
pela Fieg onde os empre-
sários poderão obter o 
alvará provisório de rea-

bertura dos comércios. O 
Termo de Autorização é 
concedido sem custo.

Gustavo enfatizou que 
está mantendo uma posi-
ção firme, na Prefeitura de 
Aparecida, no sentido de 
preservar a situação sob 
controle. Para isso, nessa 
volta do comércio ele ana-
lisa até a possibilidade de 
escalonar os horários nas 
atividades econômicas.

Retorno das aulas
Tanto o prefeito quanto 

o secretário de Saúde afir-
maram que não há data 
prevista para o retorno das 
aulas na rede municipal, 
nem de outras atividades 
que naturalmente geram 
aglomeração de pessoas, 
como academias e are-
nas esportivas.

Segundo Gustavo, tudo 
dependerá do comporta-
mento da população nos 
próximos 15 dias. E essa 
avaliação pode se esten-

der por todo o mês de 
maio. “Se todos obedece-
rem, poderemos retornar 
em maio com mais uma 
série de outros comércios”, 
sinalizou o prefeito.

Com 63 leitos de UTI 
disponíveis hoje para 
pacientes de Covid-19 
em Aparecida, o mu-
nicípio vai reforçar as 
medidas de prevenção 
ao coronavírus. O secre-
tário Alessandro Maga-
lhães adiantou que será 
feita, através da UFG, 
uma pesquisa sorológica 
para analisar o compor-
tamento de pessoas que 
tiveram algum grau de 
contato com o vírus.

“Todas as precauções 
estão sendo tomadas 
com muito critério”, con-
cluiu Alessandro.

A live completa pode 
ser acessada pelo link – 
https://www.facebook.
com/PrefAparecida/vide-
os/2665052650393111/

Em live, prefeito Gustavo Mendanha 
adianta que a reabertura parcial 
da economia, a partir desta terça 
(28), será monitorada para manter 
combate à Covid-19 sob controle
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Goiânia terá escalonamento de horários 
para atividades não essenciais
A Companhia Metropoli-
tana de Transportes Cole-
tivos- CMTC- informa que 
após uma reunião entre o 
presidente da companhia, 
Benjamin Kennedy Macha-
do da Costa e o prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende, 
ficou decidido que a partir 
da semana que vem a ca-
pital terá escalonamento 
de horários para serviços 
que não são considera-
dos essenciais. A sugestão 

da CMTC foi acatada pelo 
prefeito e deve minimizar 
a aglomeração de usuá-
rios em terminais e em 
pontos de embarque e de-
sembarque, numa ação de 
combate a propagação da 
COVID-19. A sugestão da 
CMTC é de que os serviços 
funcionem com essa carga 
horária:

- 06h
Garis e Coletores
Postos de Combustíveis

Panificadoras
- 07h
Área de saúde
Indústrias alimentícias
Indústrias farmacêuti-

cas/medicamentos
Construção Civil
- 08h
Domésticas
Faxineiras
Vigilantes
Porteiros
Zeladores
Farmácias, Drogarias

- 09h
Supermercados
Lojas de Produtos agro-

pecuários
Lojas de Produtos vete-

rinários
Hospitais e clínicas ve-

terinárias
Demais comércios au-

torizados a funcionarem 
conforme o Decreto 9.633 
de 13 de Março de 2020.

gências lotéricas
- 10h :  Bancos
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Ministro Paulo Guedes diz que 
governo vai manter teto de gastos

o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
disse hoje (27) que 

não será necessário sus-
pender o teto de gastos 
pois os recursos para a 
saúde estão garantidos, 
para os gastos extras em 
função da pandemia do 
novo coronavírus. “Para 
que falar em derrubar o 
teto se é o teto que nos 
protege contra tempesta-
de?”, argumentou ao lado 
do presidente Jair Bolsona-
ro, ao sair de uma reunião 
no Palácio da Alvorada.

Guedes explicou que 
o governo está usando 
outros instrumentos para 
garantir os recursos. Com 

o reconhecimento do esta-
do de calamidade pública 
pelo Congresso Nacional, 
o Executivo ficou dispen-
sado de cumprir a meta 
de superávit. “Pela regra 
de ouro você não pode se 
endividar para pagar gas-
to corrente. Mas como é 
gasto emergencial, é gas-
to de saúde, então pode 
endividar. Se faltasse 
dinheiro para saúde, po-
deríamos romper o teto, 
mas não é o caso”, disse.

Em vigor desde 2017, 
o teto de gastos limita o 
aumento das despesas 
federais ao aumento da 
inflação do ano anterior. A 
medida vale por 20 anos.

De acordo com Guedes, 
deve ser aprovado esta 
semana no Senado Fe-
deral mais um programa 
de envio de recursos aos 
estados e municípios. Em 
contrapartida, o governo 
negocia com o Congresso 
uma proposta de suspen-
são de reajuste de salário 
dos servidores públicos 

por um ano e meio.
“Precisamos também 

que o funcionalismo pú-
blico mostre que está com 
o Brasil, que vai fazer um 
sacrifício pelo Brasil, não 
vai ficar em casa trancado 
com geladeira cheia, as-
sistindo a crise enquan-
to milhões de brasileiros 
estão perdendo emprego. 
Eles [servidores públicos] 
vão colaborar, eles vão 
ficar sem pedir aumento 
por algum tempo”, disse 
Guedes, garantindo que 
nenhum direito existente 
será retirado.

Reformas e 
investimentos

Para o ministro Paulo 
Guedes, o Congresso é re-
formista e apoia a pauta 
de reformas do presiden-
te Jair Bolsonaro. Segun-
do ele, nesse momento, 
por causa da pandemia 
de covid-19, o governo 
fez uma reversão na po-
lítica, de reformas es-

truturantes para medida 
emergenciais, mas os 
investimentos deverão 
ser retomados em breve, 
em setores como sane-
amento, petróleo e gás, 
infraestrutura, setor elé-
trico e logística.

“Isso vai ser feito dentro 
do programa de recupe-
ração e estabilidade fis-
cal. Estamos no caminho 
da prosperidade, não no 
caminho do desespero. 
Vamos aumentar os sa-
lários com aumento de 
produtividade, estamos 
privatizando, abrindo a 
economia, aumentando os 
investimentos”, disse.

Na semana passada, 
o ministro-chefe da Casa 
Civil, Walter Braga Netto, 
apresentou o programa 
Pró-Brasil, um conjunto 
de ações de investimen-
tos, ainda em estudo, para 
gerar emprego e recuperar 
a infraestrutura do país, 
em resposta aos impactos 
trazidos pela pandemia do 
novo coronavírus.

De acordo com Gue-
des, as projeções aponta-
vam que a economia do 
país já estava crescendo 
acima de 2%. “O Brasil já 
estava decolando quando 
bateu a crise do coronaví-
rus, isso cria esse impacto 
inicial, a segunda onda, 
mas sabemos que vamos 
sair disso. Queremos re-
afirmar a todos que acre-
ditam na política econô-
mica que ela segue, é a 
mesma política econômi-
ca, vamos prosseguir com 
as reformas estruturan-
tes, vamos trazer bilhões 
em investimento”, previu 
o ministro.

Os ministros da Agri-
cultura, Tereza Cristina, 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, da Controladoria-
-Geral da União, Wagner 
Rosário, e do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
também participaram da 
reunião com o presidente 
Jair Bolsonaro na manhã 
desta segunda-feira.

Freitas contou que, em 

breve, o governo vai lançar 
novos editais de conces-
sões de portos, e outros de 
concessões de rodovias e 
ferrovias já estão em aná-
lise pelo Tribunal de Con-
tas da União. Segundo ele, 
os juros continuam caindo 
pelo mundo, há liquidez no 
mercado e os investidores 
estão esperando pelas me-
lhores oportunidade.

“Temos excelentes 
ativos de infraestrutura. 
Estamos falando com os 
investidores e eles estão 
dizendo: pode publicar 
editais que vamos estar 
presentes, confiamos no 
Brasil e na infraestrutura e 
estamos enxergando que 
esses ativos são muito 
bons. Nosso programa [de 
venda e concessão de ati-
vos] continua andando e 
no segundo semestre va-
mos os leilões para che-
gar nos R$ 250 bilhões 
de investimento privado 
[até 2022] que é nossa 
meta”, disse o ministro da 
Infraestrutura.

Ministro 
propõe ainda 
a suspensão 
de reajustes a 
servidores
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nano-cursos
O Instituto Gyntec Academy, maior hub de startups do Centro-Oeste, acaba de firmar 
parceria com a Bits Academy, escola e consultoria paulista de transformação digital 
para empresas e profissionais. A união das duas instituições traz para Goiás nano-cur-
sos, com duração de um a três dias, e que trazem uma inovadora proposta de educa-
ção continuada para desenvolver nas pessoas habilidades necessárias para o ambiente 
digital. Ao todo serão oferecidos cinco cursos online e voltados para profissionais com 
atuação nas áreas do direito, vendas, planejamento comercial e estratégico, gestão de 
dados e desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Plataforma
A plataforma VCajuda, criada pela Votorantim Cimentos, foi desenvolvida para apoiar o 
terceiro maior segmento do varejo em número de empresas: o de material de construção. 
Como a maioria dos lojistas não atua no universo online, a plataforma traz soluções para 
orientar os pequenos e médios empresários a vender pela internet em tempos de pande-
mia. O portal também oferece dicas para o consumidor que está com obra em andamento.

Varejo
O Mega Moda agora oferece o serviço de drive-thru para retirada de produtos. Com o 
lema “Levar o melhor da moda nacional sem sair do seu veículo”, a ação é inédita na re-
gião da 44 e tem como objetivo atender apenas os clientes que vão de carro, evitando 
assim aglomeração. Os clientes compram os produtos diretamente com os lojistas por 
telefone ou internet, depois agendam para retirar no estacionamento do Mega Moda 
Shopping ou Mega Moda Park, sem descer do veículo. Os motoristas precisarão estar 
de máscara e ter, no máximo, um acompanhante. A retirada dos produtos acontecerá 
de segunda a sexta-feira das 9h às 15h e aos sábados das 9h às 13h, sendo necessário 
fazer o agendamento prévio.  O drive-thru do Mega Moda Shopping será no piso G2 
do estacionamento, com entrada pela Rua 67 – B; já o do Mega Moda Park acontecerá 
no subsolo com entrada Avenida Independência.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Sicredi é destaque no ranking Top Asset, da revista Investidor Institucional, 
principal canal de comunicação do país com profissionais que atuam nos 
segmentos de fundos de pensão, regimes próprios de previdência e gestão 
de recursos. Entre os destaques, o ranking classificou o Sicredi em Recursos 
Provenientes de Previdência Aberta: a instituição registrou o terceiro maior 
crescimento nos últimos 12 meses e o quinto melhor desempenho nos últi-
mos seis meses. Vale ressaltar também que, na classificação geral, o Sicredi 
ocupa o 18º lugar entre as mais de 140 gestoras de recursos avaliadas no 
Brasil, com mais de R$ 32,8 bilhões de recursos sob gestão.

sasas

Saque de auxílio emergencial 
começa a ser liberado hoje

a Caixa Econômica 
Federal começa a 
liberar hoje (27) o 

saque do auxílio emer-
gencial, de forma escalo-
nada, conforme o mês de 
nascimento do beneficiá-
rio. O objetivo da libera-
ção aos poucos é reduzir 
o número de pessoas nas 
agências e lotéricas e, as-
sim, evitar aglomerações.

Os recursos credita-
dos na poupança digital 
já podiam ser utiliza-
dos por meio do apli-
cativo Caixa Tem para 
pagamentos e trans-
ferências, entre outros 
serviços. Quem indicou 
conta bancária anterior 

ou recebeu os R$ 600 
em substituição ao Bol-
sa Família não tem res-
trição para saque.

Veja o calendário de 
saque em espécie da pou-
pança digital sem cartão 
nos canais de autoatendi-
mento e lotéricas:

27 de abril – nascidos 
em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos 
em março e abril

29 de abril – nascidos 
em maio e junho

30 de abril – nascidos 
julho e agosto

04 de maio – nascidos 
em setembro e outubro

05 de maio – nascidos 
em novembro e dezembro

Balanço
Até as 21h desse do-

mingo (26), a Caixa havia 
creditado R$ 26,2 bilhões 
para 37,2 milhões de pes-

soas, grupo formado por 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília, aqueles que fizeram 
inscrição no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
(CadÚnico) e no aplicativo 

ou site do auxílio.
Pelo calendário da Cai-

xa, foi iniciado o pagamen-
to da segunda parcela no 
último dia 23, para os be-
neficiários nascidos em ja-

neiro e fevereiro. Hoje é a 
vez dos nascidos em julho 
e agosto, amanhã (28), a 
segunda parcela será paga 
aos nascidos em setembro 
e outubro e na quarta-feira 
(29), aos nascidos em no-
vembro e dezembro.

O banco também segue 
fazendo pagamento para 
beneficiário do Bolsa Fa-
mília, conforme calendário 
normal do programa. Hoje, 
será feito o pagamento 
para 921.061 pessoas, com 
Número de Identificação 
Social (NIS) final 7. 

Amanhã será creditado 
o benefício para 917.991 
pessoas, com NIS final 8. 
Na quarta-feira, será feito 
o pagamento para 920.953 
pessoas com NIS final 9, e 
na quinta-feira (30), será 
a vez de 918.047 pessoas, 
com NIS final 0.

Caixa já creditou até ontem R$ 26,2 bi 
para 37,2 milhões de pessoas
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

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.

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

crédito para Novos 40.390,00 R$. 
Entrada + parcelas 592,83 R$. Ligue e agen-
de sua visita & Realize seu sonho! Tele-
fone 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

b i Z  1 2 5  e s  0  K m  En t ra d a 
+  Pa rce l a s  d e  2 1 8 , 41  R $  & 
o N i x  0  K m .  En t ra d a  + 
Pa rce l a s  d e  5 9 2 , 8 3 .  Co n -
s u l t o ra  d e  Ve n d a s :  C i d a 
B u e n o  W h at s A p p  :  (0 6 2) 
9 8 1 9 0 - 0 3 6 3 .

serviços

oFiciNa de teatro Negro 

Realização:CIA TEATRAL ZUM-

BI DOS PALMARES - Professor: 

Paulo Vitória /setor Sul. In-

scrições: (62) 9219-20 33 / (62) 

8510 7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe A 
PARTIR DE R$ 94,80. NÃO PER-
CA TEMPO VENHA PARA NET. 
FONES: (62) 3626-0075/ 9186-
6656 (Whatsapp) /8550- 9330 
(oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo 
oral até o fim R$ 50,00 com lo-
cal F: 9964-3091 / 9461-2970 / 
8593-4990

depilaçÃo masculiNa + mas-
sagem relaxaNte - COM CERA 
ANESTÉSICA COM CAUTERIZA ÇÃO 
QUE EVITA QUE OS PÊLOS EN-
CRAVE OU APARA COM MÁQUINA. 
TR: (62) 4101-9525

massageNs e depilaçÃo A 
MÃOS MASCULINA Massagem 
relaxante e sensual, anti-stress, 
esgotamento físico, tântrica, 
prostática e outras. Terapûtica 
com estimulação e esfoliação 
corporal. 9117-4159 / 99901-8676
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preso No pArAGUAI

Ronaldinho Gaúcho fala sobre prisão: 
‘Nunca imaginei uma situação dessas’

passados quase dois 
meses depois que foi 
preso no Paraguai por 

ter tentado entrar no país 
com documentos falsos, Ro-
naldinho Gaúcho falou pela 
primeira vez sobre tudo o 
que está passando desde 
então em Assunção. Em en-
trevista ao jornal paraguaio 
ABC Color, o ex-jogador bra-
sileiro relatou como foram 
os 32 dias de confinamento 
em um presídio da capital 
do país, onde tinha a com-
panhia do irmão Roberto 
de Assis. Desde o último 
dia 7, eles cumprem prisão 

domiciliar em um hotel de 
luxo em Assunção, após te-
rem pago fiança.

“Foi um duro golpe. Nun-
ca imaginei que passaria por 
uma situação dessas. Duran-
te toda a minha vida, bus-
quei atingir o mais alto nível 

profissional e trazer alegria 
às pessoas com o meu fute-
bol”, disse Ronaldinho Gaú-
cho, que contou que viajou 
ao Paraguai para o lança-
mento de um cassino online 
e também de um livro.

“Tudo o que fazemos é a 

partir de contratos geren-
ciados por meu irmão, que 
é meu representante. Nesse 
caso, participamos do lan-
çamento de um cassino on-
line, conforme especificado 
no contrato, e do lançamen-
to do livro Craque da Vida, 

organizado com uma em-
presa no Brasil que tem o 
direito de explorar o livro no 
Paraguai”, afirmou o ex-jo-
gador, que mostrou enorme 
surpresa ao ser abordado no 
aeroporto de Assunção com 
documentos falsos.

“Ficamos surpresos ao 
saber que os documentos 
não eram originais. Desde 
então, nossa intenção tem 
sido colaborar com a Justiça 
para esclarecer o fato, como 
temos feito desde o início. 
Desde esse momento até 
hoje, explicamos tudo e fa-
cilitamos tudo o que a Justi-
ça solicitou de nós”, relatou.

A investigação tributária 
conduzida por autoridades 
paraguaias busca deter-
minar em que contexto os 
documentos falsificados 
foram emitidos e qual o 
objetivo de seu uso no país, 

ambos - Ronaldinho Gaúcho 
e Assis - tendo processado a 
sua própria documentação 
brasileira.

No presídio de Assunção, 
Ronaldinho Gaúcho virou 
uma atração. Chegou a in-
teragir com outros presos, 
distribuiu autógrafos, gra-
vou vídeos a pedidos dos 
demais detentos e partici-
pou até de um campeonato 
interno de futebol. Teve até 
fotos com policiais e funcio-
nários do local.

“Todas as pessoas me 
receberam com bondade. 
Jogar futebol, dar autógra-
fos, estar em fotos, tudo 
isso faz parte da minha vida, 
não tenho motivos para pa-
rar de fazê-lo, muito mais 
com pessoas que estão 
passando por um momento 
difícil como eu estava”, com-
pletou o brasileiro.

No presídio de 
Assunção, o 
jogador  virou 
uma atração
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