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SanEago E goiânia

Continua a novela em torno da concessão do serviço de água e 
esgoto em Goiânia. A capital historicamente é área de atuação 
de grandes concessionárias. A Saneago nunca deu muita bola 
para a prefeitura e tocou historicamente um trabalho importan-
te para a infraestrutura da cidade. em 2016, antecipou em seis 
anos o processo de renovação do contrato, com compromisso 
de que a empresa não fosse privatizada no período. A garantia 
de mais de 30 anos de contrato (e de faturamento) em Goiânia 
permitiu à Saneago equalizar as suas dívidas e se equilibrar fi-
nanceiramente. Mas o contrato, que dependia de um plano de 
metas, não foi assinado, o que aconteceu apenas em dezembro 
do ano passado. Antes dessa assinatura, a nova ARG, que cuida 
da regulação de serviços públicos no município, se debateu por 
dois anos para elaborar o plano de metas, ficando responsável 
também por fiscalizar o cumprimento do documento e outros 
itens, como a composição de tarifa. Bastou a primeira virada de 
ano, no entanto, para o Governo de Goiás querer adotar o con-
trole do contrato, via AGR. Apesar de conversas de coxia, não há 
disposição, hoje, de concordância por parte da Prefeitura. de-
pois de décadas para assumir o controle da concessão, a equipe 
da prefeitura acha um retrocesso a possibilidade de devolver o 
mecanismo para o governo estadual. Mesmo que seja de um 
aliado, como é Ronaldo Caiado. 

Em jogo
Investimentos de mais de R$ 3 bilhões nos 30 anos de vigência 
do contrato, sendo metade dos recursos nos primeiros anos de 
contrato. Ampliação da rede de distribuição da água da Bar-
ragem do joão Leite, novas etapas da estação de tratamento 
para despoluir o Meia Ponte e a indicação de uma nova fonte de 
captação de água para abastecimento da capital. A prefeitura 
garantiu ainda repasse de parte da tarifa cobrada dos consumi-
dores e tem o poder de autorizar ou não o reajuste da tarifa. 

alERta 
em parecer emitido em 
março, o presidente da 
ARG, Paulo César Perei-
ra, alertou para o fato 
de que a mudança colo-
caria em xeque a titula-
ridade do município so-
bre o serviço e poderia 
provocar até a nulidade 
do contrato. o mesmo 
contrato assinado qua-
tro meses antes.

FlEx total
depois de quase um mês de pressão e manifestações de em-
presários, a Prefeitura de Goiânia vai publicar decreto nesta 
semana, reabrindo mais atividades comerciais. existe preocu-
pação com a situação dos leitos, mas há a avaliação de que não 
dá mais pra segurar. os segmentos devem conhecer a data do 
retorno e os protocolos a serem cumpridos nos próximos dias. 

a toalha Sumiu
Demorou, mas o governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou, 
na prática, a conversa que teve recentemente com o presidente 
Bolsonaro. diz que a prioridade agora é recuperar a economia. 
no momento em que Goiás bate recorde no número de casos 
de Covid. 

miSSão imEdiata 
Conduzir bem essa mudança de postura é uma das primeiras 
missões do jornalista Tony Carlo, que assume o comando da 
Secretaria de Comunicação. Tony acompanha Caiado desde os 
tempos da Câmara dos deputados e atuava na assessoria de 
imprensa. já passam de dez as mudanças promovidas no pri-
meiro escalão nos últimos dez dias. 

adRiana conFiRmada
o PT realizou encontro virtual, 
que confirmou o nome da de-
putada estadual Adriana Accor-
si como candidata à Prefeitura 
de Goiânia. o partido repete a 
candidatura de 2016, acredita 
no potencial da candidata, mas 
tem como meta maior a eleição 
de bancada para a Câmara Mu-
nicipal, onde o PT está sem as-
sento pela primeira vez, desde 
a volta das eleições, em 1985. 

dEbatE nacional    
Advogado Clarismino júnior participa de live promovida pela 
oAB-Rj no dia 22, para discutir o Código Florestal Brasileiro. Cla-
rismino é referência no direito Ambiental no país, tendo dado 
grande contribuição na elaboração das regras de licenciamento 
do setor, que estão em vigor até hoje. 

todoS 
contRa adib
deputado estadual Gustavo 
Sebba (PSdB) defende consulta 
junto ao eleitor, para definir can-
didatura única nas eleições de 
Catalão. o critério seriam pes-
quisas qualitativa e quantitativa, 
realizadas por instituto de reno-
me nacional. Gustavo cumpre o 
segundo mandato na Alego e é 
filho do ex-prefeito Jardel Sebba. 

FoRa, bolSonaRo!  

deputado federal Rubens otoni (PT) totalmente alinhado 
ao movimento que questiona a chapa Bolsonaro-Mou-
rão. no quarto mandato em Brasília, Rubens defende 
ainda o impeachment já!

bipolaR 
nosso presidente amanheceu a quarta-feira, com voz cal-
ma junto a apoiadores, dizendo que está chegando a hora 
de colocar as coisas no lugar. “eles estão abusando”, dis-
se. À tarde, com as autoridades do Legislativo e judiciário 
baixou ainda mais o tom. 

FutEbol dE volta
os clubes paulistas voltam aos treinos em julho.  Por aqui, 
a FGF esquece o estadual e quer promover torneio amisto-
so reunindo Goiás, Atlético, Vila nova, Goiânia, Goianésia e 
Crac, os nossos representantes no Campeonato Brasileiro. 
Flamengo e Bangu reabrem o Carioca, já nesta quinta. 

maRca indESEjada
Brasil pode chegar a 1 milhão de infectados pelo coronavírus 
já nesta quinta-feira. 

 
nando é mElhoR
nos últimos 100 dias, o centroa-
vante colorado nando marcou 
dois gols. Messi fez só um. 

poR quE?
Às vezes o leão parece um gatinho.

marcelohel@gmail.com

“Os números não mentem, mas os 
mentirosos fabricam números”.  

(Itamar Franco)
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“Temos atuado para salvar vidas, 
atender os mais vulneráveis e gerar 
empregos”, ressalta Ronaldo Caiado

“Nós temos atu-
ado fortemen-
te para salvar 

vidas, e temos como me-
tas: diminuir a perda de 
renda, aumentar a oferta 
de trabalho e garantir 
assistência às famílias 
vulneráveis”, assegurou 
o governador Ronaldo 
Caiado ao comentar as 
mudanças promovidas 
na sua gestão diante do 
cenário da pandemia do 
coronavírus no Estado. A 
declaração ocorreu du-
rante visita ao Coreto da 
Praça Cívica, nesta terça-
-feira, dia 16, ao lado do 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende. A construção foi 

restaurada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

Com mais de dez mil 
casos de coronavírus con-
firmados no Estado, o Go-
verno de Goiás tem con-
seguido contornar a crise 
com novas estratégias. Na 
área da saúde, a estadu-
alização dos hospitais no 
interior criou novos leitos 
e vagas de UTI que não 
existiam, possibilitando 
que a população não fi-
que desassistida.  

No setor econômico, 
o Estado tem enfrenta-
do queda na arrecadação. 
Apesar disso, tem se esfor-
çado para oferecer crédito 

para pequenos e médios 
empresários; distribuído 
cestas básicas aos mais 
vulneráveis nos 246 muni-
cípios goianos; prorrogado 
o prazo de arrecadação de 
impostos; e tomado uma 
série de outras medidas 
para dirimir os efeitos cau-
sados pela crise provocada 
pela pandemia em Goiás.

“É o novo normal que 
estamos vivendo e que 
exige uma nova realidade 
de plano de governo, para 
não deixar que a popula-
ção se sinta desassistida 
no momento em que o go-
verno também está tendo 
queda na arrecadação e 
precisa, ao mesmo tempo, 
oferecer um apoio para o 
cidadão”, reforçou Caiado. 

Coreto da 
Praça Cívica

Pertencente à Prefei-
tura de Goiânia, o Coreto 
fica no início da avenida 
Goiás, em frente ao Pa-
lácio das Esmeraldas, foi 
restaurado pelo Iphan e 
entregue no último dia 
7 de maio. O governador 
Ronaldo Caiado ressal-
tou que Coreto integra o 

conjunto arquitetônico 
art déco da capital, que 
tem uma importância ím-
par para a cultura goiana. 
“Junto com o Coreto, nós 
temos também a nos-
sa Torre do  Relógio que 
está sendo recuperada 
e a Chefatura de Polícia 
que daqui uns dias será 
entregue”, destacou.

A Torre do Relógio 
também está sendo res-
taurada pelo Iphan. A 
obra prevê a recuperação 
do revestimento, reforço 
estrutural e a reativação 
do relógio. Já a Chefatura 
de Polícia é uma obra do 
Governo de Goiás em par-
ceria com o instituto, res-
ponsável pelo investimen-
to. “Nós temos a  função de 
fiscalizar, mas quando o 
Iphan percebe que algum 
bem está sofrendo algum 
risco na sua estrutura, 
nós intervimos”, declarou 
o superintendente do 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional, Allyson Cabral.

Inaugurado em 1942, 
ano do batismo cultural 
de Goiânia, o Coreto da 
Praça Cívica passou por 
recuperação integral da 

laje, dos pisos e dos ban-
cos em granitina. A parte 
externa recebeu restau-
ração no reboco, também 
nos adornos, execução de 
calçada acessível, paisa-
gismo e pintura. A obra 
foi revitalizada com verba 
do governo federal, mas 
sua gestão é de respon-
sabilidade da Prefeitura 
de Goiânia. “A recupe-
ração do Coreto é uma 
demonstração de que 
nossa cidade precisa ser 
preservada porque faz 
parte da nossa história”, 
declarou o prefeito de 
Goiânia Iris Rezende.

Chefatura 
de Polícia

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura 
(Secult Goiás), partici-
pou diretamente da ela-
boração do projeto de 
restauração da Chefatu-
ra de Polícia. A Superin-
tendência de Patrimônio 
Histórico da Secult tem 
atuado junto ao Iphan 
desde que foi tomada a 
decisão pela realização 
da obra. Os projetos fo-

ram executados pela Se-
cult e doados ao Iphan. 
O órgão federal licitou e 
é responsável pela exe-
cução da obra. A Secult é 
responsável, ainda, pela 
fiscalização da obra.

Esta é uma das ações 
que o Estado tem empre-
gado para reavivar a Pra-
ça Cívica, um dos cartões 
postais de Goiânia. “Des-
de que chegamos ao go-
verno, uma coisa que tive 
preocupação é fazer com 
que essa Praça voltasse a 
ter vida, a ter participação 
da população”, disse Caia-
do. A previsão é de que o 
prédio da Chefatura de 
Polícia seja entregue ain-
da neste semestre.

O edifício, que é tom-
bado pelo Iphan, ficou 
fechado de 2015 a 2019. 
Devido à falta de utiliza-
ção, a construção estava 
degradada e servindo 
de abrigo para morado-
res de rua e esconderijo 
para traficantes e usuá-
rios de droga. Com a res-
tauração, o prédio volta 
a ser utilizado e passa a 
figurar novamente como 
um dos principais car-
tões postais da Capital.  

declaração foi dada durante visita 
ao Coreto da Praça Cívica. Com 
todas as mudanças provocadas pela 
Covid-19, a gestão estadual tem 
atuado para garantir que goianos 
não fiquem desassistidos em 
áreas fundamentais como saúde, 
economia e assistência social
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Denúncias via aplicativo passam de 16 mil

o número de denún-
cias no aplicativo 
Prefeitura 24 horas 

continua subindo con-
forme a população vem 
saindo do isolamento 
social. De acordo com a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia (Sedetec), 
pasta que gerencia a fer-
ramenta, até às 23h59 da 
última terça-feira, dia 16, 
os registros chegaram a 
16.713. Segundo a Sede-
tec, os números de de-
núncias de aglomeração 
chegam a 10.403, e de 
lojas ou pontos comer-
ciais abertos, sem seguir 
orientações do decreto 
estadual, 6.310.

A Prefeitura conti-
nua seguindo as deter-
minações do decreto do 
Governo do Estado, as 
orientações continuam as 
mesmas: evitar aglomera-
ção e usar máscara de pro-
teção, se for sair de casa.

O comando da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) 
lembra que a fiscalização 
continua em parceria com 
fiscais da Prefeitura e da 
Policia Militar, inclusive, 
em parques e praças da ci-
dade, que concentram boa 
parte dos aglomerados.

De acordo com o geren-
te de Articulação da CCM, 
José Pires, equipes foram 

reforçadas e academias 
ao ar livre já foram inter-
ditadas. “Vamos seguir 
sempre a recomendação 
do comando, que é orien-
tar a população a não se 
aglomerar e não usar os 
equipamentos, caso isso 
não resolva, vamos autuar 

o cidadão”, afirma.
As denúncias que che-

gam ao aplicativo são di-
recionadas à Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) e 
à Fiscalização da Secre-
taria de Planejamento 
(Seplan). As demandas 
são verificadas e poste-

riormente as equipes são 
deslocadas aos locais que 
foram denunciados.

O objetivo da ferramen-
ta é contar com o apoio 
da população para evitar 
e combater aglomeração 
de pessoas, assim como a 
abertura de comércios, in-

dústrias, feiras, eventos e 
demais estabelecimentos 
que tiveram o funciona-
mento suspenso pelos de-
cretos governamentais.

De forma ágil e com 
poucos cliques, o cidadão 
poderá contribuir com o 
Poder Público no combate 

à disseminação do corona-
vírus (Covid-19). Para isto, 
basta acessar o aplicativo 
(disponível nas lojas de 
aplicativos das platafor-
mas android e IOS) e se-
lecionar as opções “CO-
VID-19 - Aglomerações”, 
quando identificados pelo 
cidadão os locais com 
possíveis aglomerações 
de pessoas, e “COVID-19 
- Estabelecimento Aber-
to”, quando identificados 
pelo cidadão os estabe-
lecimentos abertos sem 
autorização. A denúncias 
podem ser realizadas de 
forma anônima.

Veja como é fácil:
1 - Acesse o aplicativo 

Prefeitura 24 horas em seu 
smartphone (lembrando 
que o acesso pode ser feito 
de maneira anônima)

2 - Selecione a opção 
que desejar, sendo para 
denúncia de aglomerações 
ou estabelecimento aberto

3 - Descreva sua solici-
tação, insira uma imagem 
se desejar e pontue em 
qual local foi encontrado 
a aglomeração ou esta-
belecimento aberto

4 - Clique em enviar e sua 
solicitação será direcionada 
diretamente à Agência da 
Guarda Civil Metropolitana. 
O envio, você poderá acom-
panhar o andamento em 
“Minhas Solicitações”.

números não param de subir e aglomeração continua liderando as denúncias pela ferramenta digital Prefeitura 24 horas
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senador canedo

Trabalho de desinfecção é intensificado
Para o controle e pre-
venção do Coronavírus, a 
Prefeitura de Senador Ca-
nedo, por meio do Comitê 
Municipal de Gerencia-
mento de Crise, efetivou 
o planejamento e a reali-
zação da higienização re-
gular com hipoclorito de 
sódio. Agora, o trabalho 
está sendo realizado nas 
unidades de saúde, ter-
minal de ônibus, bancos, 
lotéricas, órgãos públicos, 
empresas e igrejas de pe-
queno e médio porte, ex-
terna e internamente.

Realizada de forma 
pontual, a sanitização é 
realizada todos os dias, 
criando uma barreira sa-
nitária nos locais com 
grande circulação de 
pessoas. O Secretário 
Municipal de Infraestru-

tura e Serviços Urbanos, 
Antônio Rocha Granado, 
afirma que o trabalho foi 
ampliado após as flexi-
bilizações do isolamen-
to social. “Montamos 
as novas equipes para 
atender mais locais, que 
necessitam desse tipo 
de desinfecção. Agora a 
equipe entra nos locais, 

sanitiza toda a área, ga-
rantindo mais segurança 
à população”, expõe.

Para garantir que mais 
áreas sejam higienizadas, 
a Administração Munici-
pal iniciou o processo de 
agendamento de saniti-
zação, assim, empresas 
e igrejas de pequeno e 
médio porte podem soli-

citar os serviços. “A ideia 
de agendar a higienização 
está sendo muito impor-
tante para colaborar com 
os proprietários, já que o 
hipoclorito de sódio é um 
elemento que demanda 
treinamento para seu ma-
nuseio, e assim, suas em-
presas são sanitizadas com 
segurança”, completa.

O agendamento da sa-
nitização está sendo rea-
lizado pelo WhatsApp, no 
número (62) 99215-4341. 
O atendimento é exclusi-
vo pelo aplicativo, de se-
gunda à sexta-feira, das 8 
às 12h e das 13 às 17h.

Outras ações
O trabalho de higieni-

zação também é realizado 
todas as noites, pelo ca-
minhão exclusivo de sa-
nitização. O cronograma 
da atividade foi elaborado 
para realizar a higieni-
zação de forma eficiente, 
colaborando com a prote-
ção da população usuária, 
principalmente, da saúde 
e do transporte coletivo. 
Os servidores passaram 
por um treinamento do 
Corpo de Bombeiros Mi-

litar, para que o traba-
lho seja realizado com 
total segurança para a 
população e equipe.

O trabalho segue as 
determinações do Minis-
tério da Saúde, manten-
do o padrão de higiene 
e diminuindo o risco de 
contaminação da popu-
lação. “Todos os materiais 
utilizados, os Equipamen-
tos de Proteção Indivi-
dual (EPI) e manuseio 
do hipoclorito de sódio 
são recomendações que 
seguimos à risca para 
realmente proteger a 
população e os servido-
res que desempenham 
este trabalho. Agimos da 
forma mais responsável 
possível para certificar 
que a população estará 
resguardada”, conclui.
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aTENDiMENTo 
Para garantir o atendimento seguro dos clientes da 

plataforma multilateral XporY.com, a retirada dos 
produtos na loja física serão realizadas apenas por 
meio de agendamento prévio. o objetivo é evitar 

aglomerações e proporcionar mais segurança para 
quem passa pelo espaço na Galeria Marista Center 

Mall, na Avenida 85, no Setor Marista. Para agendar 
o atendimento, os interessados devem entrar em 
contato pelos números (62) 9 8220-0083 ou (62) 

9 8273-6975. o agendamento será feito dentro 
do horário comercial e serão entregues apenas 

produtos comprados antecipadamente pelo site ou 
aplicativo da plataforma de permutas, não sendo 

possível a entrada de pessoas na loja física para 
escolha e compra de novos produtos.

coNEXÃo FasHioN TalK
Com o objetivo de discutir o cenário da moda, 
o Conexão Fashion Talk, projeto desenvolvido 
pelo Grupo Mega Moda, promoverá mais uma 

live na próxima quinta-feira, dia 18, a partir das 
17h30, com transmissão pelo instagram do @

megamodashopping. A terceira edição do evento 
contará com a presença da estilista Cláudia 

Manhães, que abordará o tema “Tendências do 
novo Mundo digital da Moda”. “esse período de 

distanciamento social mostrou a importância das 
marcas de ocuparem, também, o mundo digital. 

nesse contexto, vamos dar um suporte para que 
lojistas e colaboradores usem as novas tendências 

para desenvolver as próximas coleções e fortalecer 
suas marcas”, afirma a convidada especial Cláudia 

Manhães.

PEQUENos aJUsTEs
Com o objetivo de ensinar a fazer os reparos 

indispensáveis com facilidade, o Clube de Costura, 
projeto institucional do Mega Moda, disponibilizará 

gratuitamente aos seus seguidores um Manual sobre 
Pequenos Ajustes. o ebook, que oferece dicas e passos 

básicos começar a costurar sem sair de casa, faz parte 
da campanha “Clube em Casa” e seu link está no 

Instagram @clubedecostura.
“Mesmo distante, o Clube continua com o projeto 

de democratizar e expandir a moda. Por isso, a 
partir da nossa campanha o Clube em Casa, estamos 

proporcionando mais uma oportunidade gratuita 
e online para aprender sobre moda”, explica Paula 

Garcia, Gerente do Clube de Costura.

REGiÃo Da 44
hoje, (18), a partir das 9h, tem início o trabalho de 

lavagem e desinfecção de todas as 12 ruas e as duas 
avenidas que compõem a Região da 44, em Goiânia. 

A ação, que está sendo promovida pela Associação 
empresarial da Região da 44 (AeR44), é uma das 

principais medidas sanitárias para a retomada, 
de forma segura e responsável, das atividades no 

segundo maior pólo de confecção e moda do Brasil.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Coleção exclusiva - A empresária daniela Mumbach, fundadora da 3 elas Semijoias, deu o start ao projeto de 
lançar uma coleção exclusiva em 2021, em parceria com uma designer brasileira. As peças serão desenvolvidas para 
atender os principais desejos das clientes de sua marca.

Atleta - MRV completa seleção #elasTransformam 
com 12 atletas, projeto que irá patrocinar, por 24 
meses, atletas mulheres que estão competindo 
por vagas nas olimpíadas de Tóquio está com time 
completo  e Luiza Guisso Fiorese (Vôlei sentado – 
paralímpico) é uma das atletas escolhidas.

2 3

4

Aniversário - A Empresária de moda e digital influencer 
Ana Paula França de Piracanjuba - Goiás completou 
ontem (17/05) mais uma Primavera, parabéns!
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Saúde nutricional - A nutricionista Tatiana 
Galvão agora integra o time de profissionais 
altamente qualificados da The Clinic, localizada no 
setor Marista, no edifício nasa Business Style. o 
espaço é voltado à estética facial e corporal, além 
de cuidados com a saúde nutricional e mental.
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MP que altera regras trabalhistas é 
aprovada na Câmara dos Deputados

a Câmara dos De-
putados concluiu, 
nesta quarta-feira 

(17), a análise da medida 
provisória que altera re-
gras trabalhistas durante 
a pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). Entre as 
medidas estão a previsão 
de adoção do teletrabalho, 
a antecipação de férias e 
de feriados e a concessão 
de férias coletivas. A maté-
ria segue para o Senado.

A MP 927/20 prevê que 
acordo individual entre o 
empregado ou empregador 
deve se sobrepor sobre leis 
e acordos coletivos, respei-
tados os limites estabeleci-
dos na Constituição. O tex-
to estabelece ainda que o 
empregador poderá optar, 
caso queira, celebrar acor-
do coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de tra-
balho com o sindicato da 
categoria profissional para 
adotar as medidas.

O único destaque apro-
vado pelos parlamentares 
prevê que quando houver 
paralisação total ou parcial 
das atividades da empresa 
por determinação do poder 
público, ficará suspenso o 
cumprimento de acordos 
trabalhistas em andamento.

Teletrabalho
No caso do teletraba-

lho, serviço realizado pre-
ponderante ou totalmente 
fora das dependências do 

empregador, a MP define 
que fica a critério do em-
pregador a alteração do 
regime presencial para o 
de teletrabalho, trabalho 
remoto ou outro tipo de 
trabalho à distância.

“O tempo de uso de equi-
pamentos tecnológicos e de 
infraestrutura necessária, 
assim como de softwares, 
ferramentas digitais ou 
aplicações de internet uti-
lizadas para o teletrabalho 
fora da jornada de trabalho 
normal do empregado não 
constitui tempo à disposi-
ção, regime de prontidão 

ou de sobreaviso, exceto se 
houver previsão em acordo 
individual ou em acordo ou 
convenção coletiva de tra-
balho”, define a MP.

O empregador também 
poderá determinar o retor-
no ao regime de trabalho 
presencial, independen-
temente da existência 
de acordos individuais 
ou coletivos, dispensado 
o registro prévio da alte-
ração no contrato indivi-
dual de trabalho.

Férias
A MP permite o des-

conto de férias antecipa-
das e usufruídas das ver-
bas rescisórias no caso 
de pedido de demissão, 
se o período de aquisi-
ção não tiver sido cum-
prido pelo trabalhador.

O texto também prevê 
a possibilidade de esta-
belecer um regime espe-
cial de compensação de 
jornada por meio de ban-
co de horas quando hou-
ver a interrupção das ati-
vidades do empregador. A 
compensação poderá se 
dar no prazo de 18 me-
ses, a contar da data de 

encerramento do estado 
de calamidade pública.

A compensação das ho-
ras acumuladas em banco 
de horas também poderá 
ser feita nos fins de sema-
na, seguindo-se as regras 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), condi-
cionada à autorização da 
autoridade trabalhista.

FGTS
A MP suspende a exi-

gência do depósito no 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) pelos 
empregadores em relação 

aos meses de março, abril 
e maio de 2020. Segundo o 
texto, o empregador pode-
rá parcelar o recolhimen-
to em até seis parcelas 
mensais, a partir de julho 
de 2020, sem a incidência 
de atualização monetária, 
multa e demais encargos.

O governo defende a 
medida argumentando 
que vai preservar os em-
pregos durante o perío-
do de pandemia, mas a 
oposição se manifestou 
contra, porque entende 
que retira direitos dos 
trabalhadores.

Texto segue 
para o Senado
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Mega-Sena acumula e 
próximo sorteio deve 
pagar R$ 37 milhões
Nenhum apostador 
acertou as seis dezenas 
do concurso 2.271 da 
Mega-Sena, realizado 
nesta quarta-feira (17), 
no Espaço Loterias Cai-
xa, em São Paulo, situa-
do no terminal rodoviá-
rio do Tietê. 

As dezenas sorteadas fo-

ram: 06 - 10 - 27 - 28 - 41 - 52. 
A quina teve 50 acer-

tadores e cada um vai 
receber R$ 56.983,62. 
Os 4.150  ganhadores 
da quadra receberão o 
prêmio individual de 
R$ 980,78.

O próximo concurso 
será no sábado (20) e de-

verá pagar o prêmio de 
R$ 37 milhões a quem 
acertar as seis dezenas.

As apostas na Mega-
-Sena podem ser feitas até 
as 19h (horário de Brasília) 
do dia do sorteio em loté-
ricas ou pela internet.

A aposta simples, com 
seis dezenas, custa R$4,50.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRAnCo 
2014 CoMPLeTo 4 PoR-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRAnCo 2014 
C/ AR+dh ÚnICo dono ACeITo 
TRoCAS e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLhA 2014 GARAn-
TIA de FÁBRICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PneuS noVoS ACeI-
To TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PLeTA ACeITo TRoCA e FInAnCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABIne duPLA ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLho 
2003 CoMPLeTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoLeIL R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TRoPICAL VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVeL PQ Ind. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Napoli conquista Copa da Itália nos pênaltis

Na disputa de pê-
naltis, o Napoli su-
perou a Juventus, 

por 4 a 2, conquistando 
a Copa da Itália. A equipe 
do sul italiano ganhou o 
sexto título da competi-

ção, o que não fazia des-
de 2014. Antes da Velha 
Senhora, os napolitanos 
passaram por Perugia, 
Lazio e Inter de Milão até 
o título levantado, nesta 
quarta-feira (17), no Está-

dio Olímpico de Roma.
Durante o tempo nor-

mal, o jogo terminou em-
patado em 0 a 0. Cristiano 
Ronaldo muito marcado 
pouco criou durante a 
equilibrada partida. Não 

houve prorrogação e a 
decisão foi direto às pe-
nalidades. Na hora da 
cobrança, os napolitanos 
mostraram precisão, dife-
rentemente da equipe de 
Turim. O argentino Dybala 

e o brasileiro Danilo des-
perdiçaram dois pênaltis.

As duas equipes ago-
ra se preparam para o 
recomeço do Campeona-
to Italiano, no próximo 
final de semana.

os napolitanos 
ganharam o 
sexto título da 
competição
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