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Goiânia sob Risco
há cerca de 20 dias, a prefeitura de 
Goiânia resolveu jogar para frente o 
calendário de reabertura da econo-
mia. A alegação é que a projeção era 
de piora no quadro da Covid-19 na 
capital. A avaliação estava correta. A 
pressão dos empresários, apesar de 
legítima, reabriu as portas do comér-
cio, justo no momento em que há o 
esgotamento de recursos, como me-
dicamento para entubar pacientes na 
uTI e as próprias vagas de terapia in-
tensiva. As cidades que estão abrindo 
estão enfrentando aumento no nú-
mero de casos e a necessidade de dar 
passos atrás. Goiânia não deve enfren-
tar realidade diferente. Infelizmente. 

confissão
em entrevista à TV Anhanguera, a secretário de Saúde confessou o risco nas vagas de uTI, mas 
lembrou que Goiânia conviveu com o máximo de quatro horas de espera por uma vaga para Co-
vid-19. o que é digno de elogio. Mas disse também que as empresas já estavam funcionando infor-
malmente e que o decreto veio para regularizar tal situação. 

outRo ExEmplo 
Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Men-
danha (MdB) abriu antes o setor empresarial, 
estabelecendo regras rígidas. Vem conversando 
com os diversos setores, multiplicando os testes 
e ameaçando voltar atrás na reabertura. o pri-
meiro passo dado nesse sentido foi o escalo-
namento, fechando as atividades em parte da 
cidade a cada dois dias. Fechamento pode ser 
maior com o sinal de alerta emitido, com ocu-
pação de 40% nas vagas de uTI. Isso é menos 
da metade da ocupação registrada na capital.

mídia nacional
deputado federal Francisco jr (PSd) apareceu nos principais telejornais do país, questionando o mi-
nistro da Saúde sobre transparência em relação à Covid. Francisco coordena a comissão que trata 
do tema na Câmara dos deputados. 

mídia intERnacional
Guru dos radicais federais governistas, olavo de Carvalho criticou publicamente a reaproximação 
de Bolsonaro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (deM). Isso no meio de críticas à China. 
Coisa de gente que acredita em terra plana. 

QuasE lá 
o Senado aprovou o adiamento das eleições municipais para novembro, em sintonia com a justiça 
eleitoral. Assunto vai agora para a Câmara dos deputados, onde ainda há dúvidas sobre a nova 
data. Por enquanto, o radar aponta para 15 e 29 de novembro como datas para o pleito. 

oRtEGal foRa
os prazos de desincompatibilização não foram tocados no projeto aprovado pelo Senado. Muito 
provavelmente, só serão alteradas as datas por vencer, como realização de convenções, registro de 
candidaturas, período de campanha e datas para arrecadação de recursos e prestação de contas. 

tEstou GERal    
Câmara de Aparecida oferecendo teste a todos que trabalham na Casa. Vereador Arnaldo Leite 
(MdB) testou positivo. 

dois assumidos
em Goiânia, os vereadores Cabo Senna e Milton Mercez, ambos do Patriota, também testaram 
positivo. Mercez não sentiu nada. Senna teve sintomas graves e chegou a perder 4 Kg.

um sEGREdo  
Terceiro vereador de Goiânia também tem teste positivo. nome guardado, em nome do respeito 
à privacidade. 

apoio na cRisE 
em Rio Verde, a Sicredi Cerrado doou nove com-
putadores neste momento de crise, para apoiar 
atividades de órgãos de segurança do município. 
São computadores novos, que eram usados na 
área de atendimento da cooperativa de crédito. 
um dos equipamentos está sendo usado para au-
las no sistema prisional, no município. 

dia do sim?
Íris Rezende (MdB) terá de 31 de agosto a 16 de setembro para dizer sim ao partido e à popula-
ção de Goiânia. É o novo prazo para as convenções partidárias. Até lá, Maguito Vilela continua 
engraxando as chuteiras. 

comEço do novo noRmal
Lojas faturaram cerca de 40% do normal na reabertura. Transporte coletivo continua na mesma toada. 
 
Em baixa
Queiroz apareceu, Bolsonaro quietou e, nas redes sociais, perdeu 25% de prestígio, vendo Sérgio 
Moro ocupar espaço. Por aqui, diminuiu o ânimo de candidatos querendo representar o bolsona-
rismo na eleição municipal. 

dominGo dE bituca
Setentão e dono de 
uma das vozes mais bo-
nitas do mundo, o mi-
neiro Milton nascimen-
to faz sua primeira live. 
Será no domingo, a par-
tir das 6 e meia da tarde. 
Programa obrigatório 
para quem gosta da 
música do carioca mais 
mineiro do mundo. 

poR QuE?
Às vezes até anjo atrapalha.

marcelohel@gmail.com

“O auto-respeito é a raiz da disciplina; a noção da dignidade 
cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo”.  (Abraham Lincoln)
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Relator propõe redução 10% a 
30% nas mensalidades de escolas

a redução das men-
salidades de insti-
tuições de ensino 

durante o plano de contin-
genciamento do Governo 
de Goiás, em virtude da 
pandemia causada pela 
covid–19, foi colocada em 
votação na Comissão Mis-
ta, na tarde desta terça-fei-
ra, 23. Contudo, a votação 
da propositura foi prejudi-
cada em virtude de vários 
pedidos de vista para aná-
lise do relatório do depu-
tado Talles Barreto (PSDB).

Trata-se de projetos de 
lei apensados que versam 
sobre redução das mensa-
lidades da rede privada de 
ensino, de instituições de 
ensino superior, de creches 
e berçários na vigência do 
estado de calamidade pú-
blica em Goiás. A matéria, 
de autoria do deputado 
Amauri Ribeiro (Patriota) e 
outros deputados, tramita 
com o nº 1867/20 e deve 
ser votada amanhã em 

nova reunião do colegiado, 
quando os  parlamentares 
devolverem o processo.

O relator Talles Barreto 
informou aos colegas que 
ouviu todos os interessa-
dos para se chegar a esse 
relatório, que ele consi-
dera equilibrado, de con-
senso e que alcançou um 
denominador comum. Ele 
se reuniu com associação 
de pais e alunos, repre-
sentantes de diretórios 
centrais de estudantes de 
diversas instituições de 
ensino superior, com pro-
prietários de instituições 
de ensino de vários mu-
nicípios goianos e com os 
conselhos estadual e mu-
nicipal de Educação, além 
de outros deputados que 
tem propostas apensadas 
ao projeto do deputado 
Amauri Ribeiro.

Talles Barreto informou 
que seu relatório propõe 
uma redução de 10% so-
bre o valor da mensalida-

de paga pelos estudantes 
quando a instituição de 
ensino apresentar planilha 
de custos para a manuten-
ção da escola no período 
em que as aulas forem 
ministradas remotamente. 
E uma redução de 30% no 
valor da mensalidade para 
alunos de instituições que 
se recusarem a comprovar 
gastos pela planilha da ad-
ministração. Também ficou 
estabelecido no relató-
rio que apenas mensali-
dades acima de R$ 350 
sofrerão os efeitos da 
legislação proposta. 

“Produzimos um rela-
tório de 11 páginas. Os 
representantes dos alunos 
queriam um desconto de 
15%, mas chegamos a esse 
percentual de 10%, que é 

razoável. Sentamos com 
as instituições de ensino, 
porque eles viam muitas 
dificuldades com essa me-
dida, pois muitas delas es-
tão com problemas finan-
ceiros, principalmente as 
instituições de ensino su-
perior, porque a inadim-
plência está muito alta. 
Chegamos a um denomi-
nador comum, com equi-
líbrio e consenso. Enviei 
o relatório para nosso 
grupo de parlamentares 
conferir”, afirmou.

O presidente da comis-
são, deputado Humberto 
Aidar (MDB), pediu aos 
integrantes que pediram 
vista da propositura para 
analisar com celeridade e 
devolvê-la até a reunião 
de amanhã para ser vota-

da, ainda, nessa quarta-fei-
ra, 24.  “Vários deputados 
apresentaram matérias 
com teor similar no mês 
de abril e criou-se expec-
tativa em pais e alunos”, 
frisou. Ele defende que 
o processo seja colocado 
em votação, para que os 
deputados se manifestem 
em relação à proposta.

Um dos autores do pro-
jeto, o deputado Amauri Ri-
beiro concorda com o pre-
sidente Aidar. “Desde abril, 
quando foram apresenta-
dos e depois apensados, 
o processo está parado”. 
Ele, ainda, apontou para a 
situação de creches e ber-
çários, que estão falindo e 
lembrou que as crianças 
pequenas não têm a opção 
de acompanharem aula 

por videoconferência.
Já a deputada Delega-

da Adriana Accorsi (PT) 
defende que um dos arti-
gos de sua proposta, que 
proíbe que funcionários 
sejam demitidos em ra-
zão dos efeitos da crise 
pandêmica na economia, 
seja mantido na legisla-
ção final, que vai à sanção 
do Poder Executivo.

E, por fim, o líder do 
Governo, deputado Bruno 
Peixoto (MDB), concla-
mou os parlamentares a 
buscarem um consenso 
sobre essa matéria, para 
que a mesma possa ser 
votada, ainda essa sema-
na, sem prejuízo das de-
mais matérias do Gover-
no que se encontram em 
tramitação na Casa.  

A Comisão Mista da Alego colocou 
em apreciação nesta terça-feira, 
23, projeto que prevê redução das 
mensalidades da rede particular de 
ensino durante a pandemia. A votação 
da matéria deve ocorrer amanhã, 
quando vários deputados que 
pediram vista, devolverem a matéria
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palácio da alvorada

Glaustin reafirma apoio do PSC ao presidente 
O deputado federal Glaus-
tin da Fokus (PSC-GO) rea-
firmou seu apoio ao presi-
dente Jair Bolsonaro nesta 
quarta-feira (24), em café 
da manhã articulado pelo 
parlamentar no Palácio da 
Alvorada, em Brasília. Com 
nove deputados e um se-
nador, a bancada da sigla 
no Congresso Nacional 
demonstrou sua dispo-
sição de seguir na base 
aliada, por acreditar nas 
reformas defendidas pelo 
governo federal e na in-
tenção de recuperar a 
economia brasileira.

“Nós do PSC fazemos 
questão de ajudar o País 

a se preparar para quando 
a pandemia passar. Nunca 
é demais pensar em como 
retomar o desenvolvimen-
to nacional. Sem geração 
de emprego e renda, não 
sairemos da crise huma-
nitária que vivemos”, des-
tacou Glaustin. “Sugeri 
esse encontro justamente 
para reiterar nosso com-
promisso com o governo 
federal e com o Brasil.”

A bancada do PSC en-
tregou a Bolsonaro um do-
cumento para demonstrar 
que seus nove deputados 
e um senador votaram 
conforme orientação do 
governo em 90% das ma-

térias em análise desde o 
início de 2019. Os parla-
mentares reforçaram que 
são fieis às convicções da 

sigla e, portanto, não in-
tegram o Centrão, bloco 
de partidos políticos que 
se aproximam do poder 

executivo apenas em tro-
ca de vantagens como 
cargos e verbas.

Participaram do café 

da manhã com Bolsonaro, 
além de Glaustin, o minis-
tro-chefe da Secretaria de 
Governo, general Luiz Edu-
ardo Ramos, os líderes do 
governo na Câmara, Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), e no 
Senado, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), os deputados 
federais André Ferreira 
(PSC-PE), Aluisio Mendes 
(PSC-MA), Euclydes Pet-
tersen (PSC-MG), Gilber-
to Nascimento (PSC-SP), 
Osires Damaso (PSC-TO), 
Otoni de Paula (PSC-RJ), 
Paulo Martins (PSC-PR) e 
Valdevan Noventa (PSC-
-SE) e o senador Zequi-
nha Marinho (PSC-PA).
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seguraça

Detran-GO vai retomar de forma 
gradual as provas práticas no interior

com várias medidas 
de proteção contra 
o novo coronavírus, 

o Departamento Estadu-
al de Trânsito de Goiás 
volta a realizar de banca 
examinadora de práti-
ca de direção veicular 
em alguns municípios 
goianos a partir desta 
quinta-feira (25/06). A 
retomada será feita de 
forma gradual, respei-
tando critérios técnicos 
divulgados pelas autori-
dades locais e conforme 
a infraestrutura de segu-
rança sanitária disponi-
bilizada em cada cidade.

As primeiras cidades 
do interior que receberão 
as bancas examinadoras 
serão Campos Belos, Aná-
polis, São Simão, Barro 
Alto, Aparecida de Goi-
ânia, Alto Paraíso, Caçu, 
Jaraguá, Caiapônia, Trin-
dade, Pirenópolis, Quiri-
nópolis e Sanclerlândia. 
O Detran-GO está reali-
zando estudos técnicos 
para que, nos próximos 
dias, mais municípios se-
jam atendidos.

As provas para obten-
ção, adição e mudança 
de categoria da Carteira 
Nacional de Habilitação 

(CNH) foram suspensas 
no início da pandemia. 
A retomada teve início 
pela capital no dia 4 de 
junho. Elas vêm ocorren-
do com horário agenda-
do, uso de equipamentos 
individuais de proteção, 
aferição de temperatura 
dos envolvidos e limita-
ção do número de candi-
datos por dia.

Antes da pandemia, 
eram agendados até 300 
candidatos por banca no 
interior. Atualmente, o 
número está limitado a 
98 candidatos nas cate-
gorias de quatro rodas e 
70 candidatos na de duas 
rodas. Como já ocorria 
antes, as provas devem 
ser agendadas pelos 
Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) no 
portal da autarquia.

Em Goiás, tramitam 
cerca de 70 mil proces-
sos de habilitação nas 
diversas etapas (abertura 
de Renach, exames médi-
cos, psicológicos, aulas e 
provas). A previsão é que, 
aos poucos, cumpridas as 
medidas de contenção 
à disseminação do novo 
coronavírus, as provas 
voltem a ocorrer em todo 

o Estado. A retomada será 
avaliada isoladamente 
em cada município.

Para evitar aglome-
ração na realização das 
provas práticas, o atendi-
mento se dará com hora 
marcada. Cada examina-
dor atenderá um candi-
dato a cada meia hora, 
com o máximo de 14 
aspirantes/hora por ban-
ca de veículos de quatro 
rodas. Somente o aluno 
em prova poderá perma-
necer no local, não sendo 
permitida a presença de 
acompanhantes.

Os veículos de quatro 
rodas deverão ser higie-

nizados com água e sa-
bão ou desinfetado com 
álcool 70% no intervalo 
entre as provas. Todos os 
envolvidos no processo 
deverão usar máscara e 
luvas. Os examinadores 
também atuarão com 
protetor facial.

Para a banca de ha-
bilitação em categoria 
A (motocicleta), serão 
agendadas, no máximo, 
70 provas/dia. Os alunos 
terão que usar capacete 
próprio, não sendo permi-
tido o compartilhamento. 
As áreas do veículo toca-
das pelos alunos durante 
o trajeto (manoplas de 

aceleração e freio dian-
teiro, espelhos retroviso-
res, assento e tanque de 
combustível) deverão ser 
higienizadas antes da re-
alização de cada prova.

Prova teórica

A prova de Legislação 
de Trânsito vem ocor-
rendo em Goiânia des-
de o dia 20 de maio e 
foi estendida, no início 
do mês, a Aparecida de 
Goiânia, Goianira e Aná-
polis. Nesta semana, a 
banca teórica atenderá 
também candidatos em 
Senador Canedo, Cata-

lão, Jataí e Montividiu.
Visando resguardar 

examinadores e os can-
didatos, também estão 
sendo adotadas medidas 
de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus. 
As provas são aplicadas 
mediante agendamento, 
com número limitado de 
alunos por hora. As salas 
e os equipamentos são 
higienizados entre uma 
prova e outra e todos 
os envolvidos são obri-
gados a utilizar equipa-
mentos de segurança, 
como a máscara, além 
de ter que higienizar as 
mãos com frequência.

A partir desta quinta-feira, as bancas 
serão com número limitado de 
candidatos e medidas de proteção 
contra o novo coronavírus
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senador canedo

Kits de verduras são distribuídos no município
Para diminuir os efeitos 
econômicos, ocasionados 
pela pandemia do Coro-
navírus, a Prefeitura de 
Senador Canedo, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Combate 
à Fome, produz e entrega 
cestas de verduras.

A equipe responsável 
pela produção das ces-
tas, visita as regiões com 
maior vulnerabilidade 
social e realiza as entre-
gas. Centenas de cestas 
de verduras e legumes 
foram distribuídas.

O conteúdo das cestas 

varia de acordo com a 
produção da Horta Urba-
na. Nesta terça-feira, 23 
de junho, os kits conten-
do hortaliças e verduras 
foram entregues no Con-
junto Morada do Morro.

Horta Urbana
A Secretaria Municipal 

de Agricultura e Combate 
à Fome, em parceria com 
o Ministério Público, criou 
o projeto “Horta Urbana”, 
que produz mais de 14 
tipos de alimentos, entre 
cebola roxa, cebola bran-
ca, beterraba, cenoura, al-
face em diversas varieda-

des, couve, cebolinha, jiló, 
quiabo, pimenta, coentro, 
chuchu, salsa e abobri-
nha. A produção varia de 
acordo com as estações e 
com o tempo de desen-
volvimento de cada ver-
dura ou legume.

A produção da Horta 
é dedicada ao projeto de 
Combate à Fome e tam-
bém ao abastecimento de 
escolas e Cmeis da rede 
municipal de ensino. Para 
participar do programa 
de combate à fome, é ne-
cessário se cadastrar pelo 
telefone: (62) 3512-3835. 
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cabelos brilhosos
Para cabelos opacos que sofreram com os efeitos 

do dia a dia como a exposição a altas temperaturas, 
radiação solar e outros agentes externos, Match 

esquadrão do Brilho, nova linha do Boticário, chega 
desembaraçando a situação. os produtos selam 
a cutícula dos fios e garantem luminosidade aos 
cabelos na primeira aplicação, sem deixar os fios 

pesados ou oleosos. Com fórmula balanceada, a linha 
conta com shampoo, máscara, condicionador, leave in 

e spray finalizador, todos com textura leve.

compartilhamento 
e inovação

o mundo mudou e os modelos de negócio 
também. O Hub Cerrado, localizado em frente ao 

Parque Cascavel, em Goiânia, é um desses cenários 
empreendedores necessários para que o Brasil dê 

um passo à frente. A ideia do espaço compartilhado 
é criar um lugar onde o encontro entre grandes, 

pequenas e médias empresas, universidades 
e centros de pesquisa, investidores, startups e 
aceleradoras seja possível. e isso com redução 
de custos, com estrutura física para empresas 
de qualquer porte, localização estratégica e 

ambientes criativos, já que, de pequenas empresas 
a grandes corporações, um dos efeitos colaterais 

da pandemia da Covid-19 foi a necessidade de 
readequação e adoção do trabalho remoto. os 

contratos variam de acordo com a necessidade do 
cliente. Isso tudo em uma ampla área verde, com 

mobília completa e acesso à internet.

reabertUra
O Shopping Cerrado reabriu oficialmente na últuma 

terça-feira (23), após decisão do Tribunal de justiça do 
estado de Goiás. Para isso, antes mesmo da liberação 

da Prefeitura de Goiânia para a volta das atividades do 
comércio em centros de compras, as quais haviam sido 

suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, 
estudou meticulosamente a implementação de uma 
série de medidas de segurança para que seu público 

pudesse voltar a frequentar o shopping com total 
proteção. “Analisamos cases de shoppings de 

outras cidades e países para estudar as melhores 
formas de reabrir sem comprometer o combate 
à pandemia e oferecer total segurança ao nosso 

público”, informa Ronaldo José Veiga Silva Júnior, 
superintendente do centro de compras.

Drive-in concert
A produção do  drive-In Concert Brasil, festival 

musical que será realizado nos dias 03 e 04 de julho, 
em Goiânia, optou pela mudança no local do evento. 

Agora, o festival será realizado no estacionamento 
no Passeio das Águas Shopping. A escolha do novo 

espaço foi pensada para proporcionar maior conforto 
ao público e oferecer aos participantes do festival 

melhor qualidade nos serviços prestados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Programa - o Portal Interage Goiânia é uma plataforma de notícias online que alcançou mais de meio 
milhão de acessos desde o seu lançamento em março de 2020.os empresários e criadores jorge neris e Paulo 
Mathias migram sua plataforma para a TV. O Programa estreará na PUC TV aos sábados em um formato que 
unirá TV e Internet, criando uma interação única entre ambos.

Aniversário - A empresária Andrea Aprígio 
comemorou ontem mais um ano de vida, felicidades!

2 3

4

Live - O promoter Wilton Rocha está nos preparativos da 
sua live com o bate papo sobre eventos, hoje, 25 de junho 
às 20h tendo  como convidado especial o Cerimonialista 
dos famosos Weiler Carneiro e em seguida às 21h para 
fechar em grande estilo dj james B.

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão

Ar
qu

iv
o 

Pe
ss

oa
l

M
ov

e A
ge

nc
ia

m
en

to
s

Em dia - Ivy Moraes aproveitou o momento de 
isolamento e redução do ritmo de atividades para 
realizar  a  troca de suas próteses mamárias, que 
estavam em período de substituição. A operação 
foi realizada em Goiânia, no Hospital Premium, pelo 
cirurgião plástico  Franco heringer. 
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Covid-19: Brasil deve ter 
acordo para vacina de Oxford

Oministro interino 
da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou 

nesta terça, 23, à comissão 
mista do Congresso que 
acompanha as medidas 
de enfrentamento à pan-
demia que o Brasil deve 

assinar esta semana acor-
do com a Universidade de 
Oxford para produzir uma 
possível vacina contra 
a covid-19. O produto é 
um dos imunizantes mais 
promissor em teste.

“Já estamos com a liga-
ções paralelas com a Uni-
versidade e com a AstraZe-
neca (farmacêutica) já bem 
adiantadas, envolvendo a 
Fiocruz, a Bio-Manguinhos. 
E a Casa Civil está anali-
sando essa assinatura para 
os próximos momentos, de 

hoje para amanhã.”
Pazuello afirmou ainda 

que o governo também 
estuda parcerias similares 
para outras vacinas pro-
missoras. “As outras inicia-
tivas são referentes à Mo-
derna, que é americana, e 
a uma chinesa, na mesma 
linha de São Paulo. Isso nós 
estamos trabalhando em 
paralelo. E, sim, é o obje-
tivo número um do SUS e 
do ministério que a gente 
tenha acesso e entrada di-
reta junto à estrutura de 

fabricação, para que a gen-
te não perca o bonde, para 
podermos participar e ter a 
liberdade de fabricar a va-
cina, de não só a comprar.”

O diretor do Institu-
to Butantã, Dimas Covas, 
ainda disse ontem estar 
muito otimista com a pos-
sibilidade de que o gover-
no do Estado de São Paulo 
tenha, até o fim deste ano, 
uma vacina contra o novo 
coronavírus. No dia 11, 
o governador do Estado, 
João Doria (PSDB), anun-

ciou uma parceria entre o 
Instituto Butantã e a far-
macêutica chinesa Sinovac 
para a produção de um an-
tígeno. Segundo Covas, o 
instituto está “fortemente 
empenhado” no desen-
volvimento de um agente 
imunizador. Covas refor-
çou o cronograma que 
havia sido divulgado da 
realização de um estudo 
clínico até o fim de outu-
bro e, caso seja aprovado, 
da produção da vacina no 
início do próximo ano.

Orçamento
O ministro interino 

lembrou que o orçamen-
to previa para a área de 
Saúde cerca de R$ 140 bi-
lhões, em 2020. Outros 40 
bilhões foram destinados 
pelo Congresso Nacional 
por meio de créditos extra-
ordinários para o combate 
à pandemia. Mas Pazuello 
reconheceu que apenas 11 
bilhões desses recursos, o 
equivalente a um terço, fo-
ram gastos até agora, por 
diversos entraves. 

o produto é um 
dos imunizantes 
mais promissor 
em teste
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STF confirma que jornada e salário 
de servidor não podem ser cortados
O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu hoje 
(24) considerar inconstitu-
cional a possibilidade da 
redução da jornada de tra-
balho e do salário de ser-
vidores públicos. A medida 
estava prevista na redação 
original da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), mas está sus-
pensa há 16 anos por uma 
decisão liminar da Corte.

Após ser interrompido 
em agosto do ano pas-
sado, o julgamento defi-

nitivo da questão foi fi-
nalizado nesta tarde. Por 
6 votos a 5, o STF confir-
mou a ilegalidade da pos-
sibilidade da redução. 

Antes da pandemia da 
covid-19, a redução da 
jornada e dos salários 
de forma proporcional 
era cogitada por alguns 
governadores e prefeitos 
para resolver temporaria-
mente a crise fiscal dos 
estados e municípios. 

De acordo com a LRF, 
estados e municípios não 

podem ter mais de 60% 
das receitas com despesa 
de pessoal. Se o percen-
tual for ultrapassado, fato 
que está ocorrendo em 
alguns estados, medidas 
de redução devem ser to-
madas, como redução ou 
extinção de cargos e fun-
ções comissionadas.

O Artigo 23 também 
previu que é facultativa a 
redução temporária da jor-
nada de trabalho com ade-
quação dos vencimentos à 
nova carga horária. 

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

. /
 A

gê
nc

ia
 B

ra
sil



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quinta-feira, 25 de junho de 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 40.390,00 

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

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

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

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

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

motos

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

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

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TRoPICAL VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVeL PQ Ind. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Barcelona retoma liderança 
no Campeonato Espanhol

A vitória do Barcelo-
na sobre o Atlético 
de Bilbao foi magra  

– 1 a 0  –, mas suficiente 

para levar o time catalão 
de volta à liderança do 
Campeonato Espanhol.

O jogo válido pela 31ª 

rodada da La Liga foi dispu-
tado nesta terça-feira (23) 
no Camp Nou. Os donos da 
casa entraram vestidos com 
camisetas de apoio ao au-
xiliar técnico Juan Carlos 
Unzué, que anunciou estar 
enfrentando a esclerose 
lateral amiotrófica (ELA), 

uma doença que afeta o 
sistema nervoso de forma 
degenerativa e progressi-
va e acarreta em paralisia 
motora irreversível.

Dentro de campo, uma 
partida equilibrada. O pri-
meiro tempo terminou em 
zero a zero. Todos espera-

vam o gol 700 de Lionel 
Messi, mas quem brilhou 
mesmo foi um reserva. O 
croata Ivan Rakitic saiu 
do banco e, praticamen-
te no primeiro toque na 
bola, marcou aos 26 mi-
nutos da segunda etapa.  

Com o resultado, o Barça 

abre 3 pontos sobre o Real 
Madrid. A equipe merengue 
joga amanhã (24) contra 
o Mallorca e, caso vença, 
pode novamente chegar 
ao topo da tabela, porque, 
no critério de desempate, 
leva vantagem no confron-
to direto com o arquirrival.

Messi não faz o gol 700 da carreira, 
e croata Rakitic garante vitória
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