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DEstRavou

maguito Vilela foi anunciado como pré-candidato do 
mdb à Prefeitura de Goiânia na última quinta-feira. Foi 
a senha para destravar a definição das alianças, visando 
o Paço. O próprio Maguito anunciou o fechamento com 
os nanicos PTC e PMB. No final de semana, acertou a 
presença do vereador Rogério Cruz na vice, levando o 
Republicanos, que já havia anunciado acordo com Wil-
der moraes (PsC). PCdob e Patriota devem ser as últi-
mas siglas a fechar com maguito

Big BRothER goiânia

A semana terminou com 20 nomes colocados para a 
disputa. O prazo para a realização das convenções ter-
mina na quarta, 16. Entre 12 e 14 candidaturas devem 
ser apresentadas ao goianiense, coisa nunca antes vista 
por essas bandas. 

vEREaDoREs na vicE
Dos vereadores que iniciaram a caminhada, Paulo Dah-
er (PMN) desistiu há tempo da empreitada. Felizberto 
Tavares (Podemos) topou ficar na vice do ex-deputado 
Samuel Almeida (Pros). Paulinho Graus (PDT) será com-
panheiro de chapa do deputado federal Elias Vaz (PSB). 
A próxima a seguir o caminho deve ser Dra Cristina (PL). 
Seu nome foi comentado para a vice de Elias e Maguito, 
mas deve compor com Allyson Lima (SD). 

vanDERlan pREfEito
Confirmado na noite de sábado, o senador Van-
derlan Cardoso (PD) mudou de partido, mas vai de 
novo com apoio do governador, no acordo fechado 
com o DEM. A aliança tira o jornalista Nilson Go-
mes (DEM) e pode levar Wilder para a vice. 

tRoca  
No DC, deputado Eduardo do Prado perdeu espaço 
e anunciou a retirada do nome nesta segunda-feira. 
O empresário Gustavo Gayer passa a ser a opção do 
partido, se não houver aliança. 

confiRmaDos 
Manu Jacob (PSOL), Samuel Almeida (Pros), Talles 
Barreto (PSDB) e Major Araújo (PSL) foram confirma-
dos em convenções partidárias. Os demais ficam para 
os dois últimos dias do prazo. 

onDa DRivE 
mdb aderiu às plataformas digitais e ao sistema 
drive thru na sua convenção. Por uma exigência da 
direção nacional do partido, os convencionais terão 
que passar na sede do diretório nesta terça, 15, para 
assinar a ata da convenção. PSDB e PSL adotaram sis-
tema semelhante no final de semana. 

DEputaDos
Além de Talles, Allyson e Major, seguem firmes as 
candidaturas de Adriana Accorsi (Pt) e Virmondes 
Cruvinel (Cidadania). Eduardo é a única baixa da Ale-
go no processo, além de Rafael Gouveia (PP), que 
continua com o nome lembrado, agora para vice. 

Disputa intEnsa
A vice de Vanderlan é objeto de disputa. Não só pelo 
estilo de Vanderlan, que costuma se organizar bem 
para campanha, como com os reflexos para o futuro. 
Seja por ocupação de espaços no Paço, em caso de 
eleição, seja por musculatura para 2022.

aposta
Gustavo mendanha é 
favorito em Aparecida, 
tendo apoio do PP ao 
Pt. maguito Vilela entra 
com chances em Goiâ-
nia, assim como Hum-
berto machado em Jataí. 
Pode estar surgindo aí 
um novo eixo de poder 
dentro do MDB, com re-
flexo para 2022.

REvERso
Em caso de fracasso em Goiânia e Jataí, há o risco de a 
sigla murchar. 

vicE pEtista  
PT tem certeza de volta à representação na Câmara 
Municipal de Goiânia. A vice será anunciada oficialmen-
te por Adriana, pouco antes da convenção, que servirá 
apenas para homologar a chapa completa. Pedro Wil-
son e Jairo Gomes são cotados para a vice. 

sEnaDo 22
A vaga de senado promete disputa intensa daqui a dois 
anos. Nas articulações, algumas figuras já tentam de 
fortalecer. Entre os nomes lembrados, estão Adib Elias, 
Ernesto Roller, Vilmar Rocha, Alexandre Baldy e João 
Campos. Uma, tão somente uma vaga, a de Luiz Carlos 
do Carmo. 

sEm Essa
Com ampla aliança em Aparecida de Goiânia, o prefeito 
Gustavo Mendanha (MDB) está participando da movi-
mentação de Maguito em Goiânia. Pretende ajudar com 
ações conjuntas nos dois municípios e como consultor 
para as ideias para modernizar Goiânia. 

sumiDos 
Anunciado, o ex-tudo Marconi Perillo não apareceu de 
corpo na convenção tucana em Goiânia. Na mesma noi-
te. Deputado Francisco Jr (PSD) iniciou período sabático 
de meditação. 

EquilíBRio 
Além do maior numero de candidatos em uma só elei-
ção, o equilíbrio deve marcar a disputa em Goiânia. 
Quem chegar à marca de 18% das intenções de voto 
deve assegurar vaga no segundo turno. 

poR quE?
Ninguém consegue segurar o preço do arroz a um nível 
civilizado.

marcelohel@gmail.com

“A pior guerra é a guerra contínua 
contra a natureza, que é silenciosa, 

que destrói ao longo do tempo”. 
(Fernando Henrique Cardoso)
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Projeto altera uso do solo nas 
faixas de domínio em rodovias

a Assembleia Le-
gislativa vai apre-
ciar, em votação, 

na próxima terça-feira, o 
projeto de lei da Gover-
nadoria, que altera a Lei 
nº 14.408, de 21 de janei-
ro de 2003. Trata-se do 
ordenamento do uso do 
solo nas faixas de domí-
nio e lindeiras das rodo-
vias estaduais e rodovias 
federais delegadas ao Es-
tado de Goiás.

A proposta para alte-
rar a lei, de acordo com 
justificativa do gover-
nador, partiu da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra). 

O projeto altera o caput 
do artigo 18 e inclusão 
do parágrafo 2º, no refe-
rido ato normativo, com 
o intuito de adequá-lo 
ao Decreto Federal nº 
84.398, de 16 de janei-
ro de 1980, que dispõe 
sobre a ocupação das 
faixas de domínio de ro-
dovias e terrenos de do-
mínio público e travessia 
de hidrovias, rodovias e 
ferrovias, por linhas de 
transmissão, subtrans-
missão e distribuição 
de energia elétrica, cujo 
artigo 2º estabelece que 
as autorizações para os 
concessionários de ser-

viços públicos de ener-
gia elétrica serão de uso 
por prazo indeterminado 
e sem onerosidade.

“Objetiva, também, 
adequar o texto à juris-
prudência dos tribunais 
superiores, no que se re-
fere à inviabilidade de se 
impor contraprestação/
onerosidade, às conces-
sionárias de serviços pú-
blicos em virtude da ins-
talação de equipamentos 
necessários à prestação 
dos mesmos em faixas de 

domínio público”, destaca 
o governador.

O texto do projeto 
explica que o órgão es-
pecial do Tribunal de 
Justiça do Estado de 
Goiás declarou, inciden-
talmente, no processo 
nº 0379587.96.2012.8. 
09.0051, a inconstitucio-
nalidade do artigo 18, 
que ora se propõe nova 
redação, “em que se reco-
nheceu a incompetência 
dessa unidade da Fede-
ração para legislar sobre 

matéria que estaria inse-
rida no rol de assuntos 
de atuação exclusiva do 
Congresso Nacional”.

“Trago à tona, ainda, 
que o Supremo Tribunal 
Federal, no tema 261 da 
repercussão geral, fixou 
entendimento idêntico ao 
do Tribunal local, no sen-
tido de que a Constitui-
ção Federal define como 
competência exclusiva 
da União, para explorar 
os serviços e instalações 
de energia elétrica (ar-

tigo 21, inciso XII, “b”) e, 
privativa, para legislar 
sobre o assunto (artigo 
22, inciso IV)”, frisa.

Com a alteração, o arti-
go 18 passa ter a seguin-
te redação: “A outorga do 
uso da faixa de domínio 
das rodovias estaduais, 
bem como das rodovias 
federais delegadas ao 
Estado, para empreendi-
mentos, obras e serviços 
de empresa pública ou 
privada, concessionária; 
cessionária, permissioná-
ria ou autorizatária, bem 
como para o particular 
individualmente; será 
realizada por prazo de-
terminado e a título one-
roso, ou em regime de 
compensação e parceria 
público-privada, resguar-
dados os casos especiais 
estabelecidos no pará-
grafo 2º deste artigo ou 
em legislação própria”.

A pauta ainda traz 
dois processos de inicia-
tiva parlamentar, em se-
gunda votação, nove em 
primeira votação e vetos 
da Governadoria.

A pauta da sessão ordinária híbrida 
de terça-feira traz processo da 
Governadoria que muda a Lei nº 
14.408/03, sobre ordenamento do uso 
do solo nas faixas de domínio e lindeiras 
das rodovias estaduais e rodovias 
federais delegadas ao estado de Goiás
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Caiado ressalta integração para vencer pandemia
A integração entre igreja e 
Estado deu o tom à fala do 
governador Ronaldo Caia-
do, que esteve na cidade 
de Goiás, neste domingo 
(13/09), para a celebração 
de acolhida do novo bispo 
da Diocese de Goiás, Dom 
Jeová Elias Pereira.

“Vamos pedir às pesso-
as que se conscientizem 
e tenham gestos de soli-
dariedade e de amor ao 
próximo para que possa-
mos sair dessa pandemia”, 
ressaltou sobre o combate 
à Covid-19 e às suas con-
sequências. “Dentro da mi-
nha formação religiosa e 
dentro da minha formação 
profissional, este é meu 
compromisso: salvar vidas. 
É algo que tem sido minha 
trajetória e, no exercício do 
meu mandato como go-
vernador, o meu objetivo 
principal”, pontuou.

Caiado citou o feria-
do prolongado de 7 de 
Setembro, quando foram 
registradas aglomera-
ções nos municípios tu-

rísticos e pediu que todos 
estejam atentos às suas 
responsabilidades. “Foi 
um total desrespeito às 
famílias daqueles que já 
faleceram de Covid-19 e 
também aos protocolos 
sanitários”, reiterou.

Ao lado da coordenado-
ra do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, o 
governador lembrou que 
a construção da Igreja 
de Sant’Ana contou com 
a participação dos avós 
dele. “Nada melhor do 
que estarmos aqui, hoje, 
professando a fé em um 
momento difícil, de uma 
pandemia, em que todos 
estamos vivendo uma for-
ma diferente no sentido 
de também proteger vi-
das e não disseminar um 
vírus.” E completou: “Ao 
mesmo tempo, pedimos a 
Deus que nos oriente para 
buscarmos cada vez mais 
energia e superação de 
todas as dificuldades que 
estamos enfrentando”.

Ao final, Ronaldo Caia-
do pediu que cada pessoa 
faça sua parte na consoli-
dação de um Estado mais 
humanitário. “Essa é a hora 
de todos nós, de uma for-
ma harmônica, superarmos 
todo e qualquer problema. 
Precisamos de pessoas 
que tenham o sentimen-
to de solidariedade e de 
amor ao ser humano, inde-
pendente da sua condição 
social”, pediu.

Mudança na Diocese
Dom Jeová Elias Perei-

ra veio de Brasília e, em 

maio último, foi nomeado 
pela Santa Sé para assu-
mir a Diocese de Goiás 
no lugar de Dom Eugênio 
Rixen, que agora se torna 
bispo emérito. Sob um rígi-
do protocolo de seguran-
ça sanitária, a celebração 
ocorreu na Igreja Matriz 
de Sant’Ana, localizada no 
Centro histórico de Goiás.

Com discurso de espe-
rança, amor e caridade, o 
novo Bispo da Diocese de 
Goiás, Dom Jeová Elias, 
pediu pelo fim das dife-
renças e por atitudes que 
ajudem os menos favoreci-

dos. “Chega de intolerância 
contra o diferente, contra 
os que sofrem. O perdão é 
instrumento para o reen-
contro da modernidade”, 
afirmou durante a homilia. 
A fala do novo bispo marca 
a continuidade do traba-
lho pastoral da Diocese 
de Goiás, criada em 1745, 
e que tem reconhecimento 
internacional com as obras 
sociais de Dom Tomás Bal-
duíno, bispo que antece-
deu Dom Eugênio Rixen.

À frente da região do 
Vale do Araguaia há 21 
anos, Dom Eugênio Ri-
xen permanecerá como 
bispo emérito e no exer-
cício de seu ministério 
durante toda a vida. “Sou 
muito grato pelo acolhi-
mento e carinho do povo 
goiano e vou continuar 
servindo a Deus e à igre-
ja, na defesa dos menos 
favorecidos”, disse.

Prefeita de Goiás, Selma 
Bastos reconheceu a dedi-
cação de Dom Eugênio à 
população do município 

e de toda a região do Vale 
do Araguaia, que trabalhou 
“sempre em prol do bem 
comum, das questões so-
ciais e na busca de políticas 
públicas para melhorar a 
vida das pessoas”. Ao novo 
diocesano, ela desejou 
boas-vindas. “É um homem 
conciliador e justo, e que 
traz consigo uma grande 
bagagem, o que de certa 
forma me tranquiliza e ale-
gra. Como católica e prefei-
ta, me coloco inteiramente 
à disposição”, pontuou.

Também participaram 
da celebração os padres 
Luiz Cláudio da Silva, re-
presentante da Prelazia de 
São Félix de Araguaia; Pa-
dre Daniel Bertuzzi, repre-
sentante do clero; Irmã Pa-
cha López, representante 
da vida religiosa; Edivânio 
Antônio da Silva, represen-
tante leigo da Diocese de 
Goiás; Dom Valdemar Pas-
sini Dalbelo, presidente do 
Regional Centro-Oeste da 
CNBB; e Aguinel Lourenço, 
CPT; e vereadores.
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coronavírus

Testagem em Goiânia terá novo formato

a partir desta semana, 
a testagem de antí-
geno que a Prefeitu-

ra de Goiânia está fazendo 
na população entra numa 
segunda fase. No novo for-
mato, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) continuará 
realizando a testagem por 
regiões, priorizando sempre 
onde há maior circulação 
do novo coronavírus. O que 
muda é a forma de acesso 
das pessoas, que será por 
agendamento.

O link para agendamen-
to estará disponível no fim 
da tarde desta segunda-
-feira,14, no site https://sau-
de.goiania.go.gov.br/,  que 
terá na primeira página o 
campo onde o interessado  
precisará informar o CEP de 
onde mora, para evitar a cir-
culação de pessoas de uma 
região para a outra, e o CPF 
para evitar que uma mesma 
pessoa faça o teste mais de 
uma vez em menos de 14 
dias. Cruzamento de dados 
mostram que 2,45% das 
pessoas testadas fizeram o 

teste mais de uma vez, teve 
quem chegou a repetir o 
procedimento por quatro 
vezes.

A próxima testagem, 
lembrando que é por agen-
damento, será na quarta e 
quinta-feira (16 e 17/09), 
das 08h às 17h, no setor 
Parque Oeste Industrial, re-
gião Oeste de Goiânia. As 
equipes de saúde estarão 
atendendo na Escola Muni-
cipal Targino de Aguiar que 
fica na Rua Câmara Filho, 
Qd 134, LT 16, Parque Oeste 
Industrial.

Total de testes
Desde o início da pande-

mia o município de Goiânia 
já testou 267.138 pessoas. 
Desse total, 76.706 fizeram 
o teste de antígeno de 05 
de agosto até 10 de setem-
bro, sendo que 9.842 testa-
ram positivo para Covid-19, 
o que representa 12,8%. Os 
outros testes foram realiza-
dos nas unidades de saúde, 
em coletas residenciais e no 
inquérito epidemiológico.

As alterações preveem agendamento 
no site da secretaria munincipal de 
saúde e testagem mais focada onde 
há maior circulação do Covid-19
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saúde

Vacinação contra sarampo e gripe no Bosque dos Buritis
A ação acontecerá nesta 
terça-feira (15/09) das 07 
às 14h. Serão oferecidas 
vacinas contra sarampo 
para quem tem entre 20 
e 49 anos e contra gripe 
para pessoas de todas 
idades que ainda não fo-
ram imunizadas este ano.

A vacinação contra sa-
rampo e gripe continua 
nos parques de Goiânia. O 
próximo a receber a ação 
será o Bosque dos Buri-
tis, no centro da capital, 
nesta terça (15/09) das 
07h às 14h. A imuniza-
ção será realizada pela 
Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS), e vai contar com 
parcerias da Faculda-
de de Enfermagem da 
Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC) e 
do Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren) que 
fornecerá o Coren Móvel, 
(trailer) que dará o suporte 
às equipes de vacinação.

Serão oferecidas 
duas vacinas: a trípli-
ce viral e influenza. A 
tríplice protege contra 
sarampo, caxumba e 
rubéola. Podem se vaci-
nar quem tiver entre 20 
e 49 anos, independen-
te do número de doses 
tomadas anteriormen-
te. Para gestantes e 
pessoas imunocompro-
metidas é necessário 
uma avaliação médica 
para analisar os riscos e 
benefícios antes de re-
ceber a dose. No caso da 
influenza, pode receber 
a dose pessoas de todas 
idades que ainda não fo-
ram imunizadas este ano. 

Vale ressaltar que 
também é possível rece-
ber doses das vacinas nas 
81 salas de imunização 
do município de Goiânia 
(clique aqui e confira as 
salas  de vacinas https://
saude.goiania.go.gov.br/_
servicos/salas-de-vacina-
-em-goiania-2/ ) . 
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PRTB oficializa em Goiânia chapa 
completa com nomes competitivos

“Lançamos chapa 
completa em Goi-
ânia, com nomes 

competitivos”, comemora o 
presidente do diretório re-
gional, Denes Pereira. Se-
gundo ele, o partido sem-
pre priorizou e fortaleceu 
as candidaturas femininas, 
e, por isso, conseguiu nú-
mero mais que suficiente, 
que é de 30%, para poder 
preencher todas as vagas.

Denes ressalta ainda 
que com esses 53 nomes 
o PRTB estará presente em 
todas as regiões da capital. 
“São candidatos de vários 
segmentos, pessoas de 
todas as idades, bem di-
versificadas e, como disse, 
todos competitivos.”

Outro ponto positivo 
para os candidatos do par-
tido, segundo o presidente 
regional, é a força de um 

dos deputados estaduais 
da sigla, Charles Bento, 
que tem forte presença 
na Região Noroeste de 
Goiânia, uma das que têm 
maior densidade de votos.

Majoritária
Quanto a qual candi-

datura majoritária o PRTB 
irá apoiar em Goiânia, o 
presidente explica que a 
executiva ainda não defi-

niu, pois foi procurada e 
está em conversa com vá-
rias delas, antes de definir 
qual projeto se identifica 
mais com o do PRTB.

“Temos agora que ou-
vir esses 53 nomes, que 
terão forte influência na 
decisão da executiva, por 
eles representarem gran-
de poder de atração de 
votos para quem o PRTB 
apoiar”, finaliza Denes.

A executiva do Partido renovador 
trabalhista brasileiro (Prtb) em 
Goiânia oficializou, na manhã 
desta segunda-feira, 14, em 
convenção, 53 candidaturas a 
vereador para as eleições 2020
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parceria contra a covid

Acirlag doa totem 
álcool gel para o 2º 
CRPM de Aparecida
A Acirlag continua atuando 
contra a pandemia e nes-
ta quinta-feira entregou 
totem álcool gel para o 
2º Comando Regional de 
Aparecida de Goiânia. O 
tenente-coronel Marreiros 
recebeu o aparelho e cin-

co litros de álcool gel das 
mãos do presidente inte-
rino da Acirlag, Jairo Nu-
nes. O empresário Maione 
Padeiro também acompa-
nhou a entrega.

“Acirlag e os comercian-
tes confiam muito na Po-

lícia Militar e esta doação 
é um gesto de apoio aos 
policiais, que sempre estão 
na rua correndo risco e nos 
protegendo”, disse Maione.

A doação foi feita por 
Jairo Nunes, que é proprie-
tário da Lotérica Olímpica.
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Bolsonaro veta perdão a dívidas de 
igrejas e sugere derrubada do veto

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a 
lei que disciplina o 

acordo com credores para 
pagamento com desconto 
de precatórios federais. Os 
precatórios são títulos da 
dívida pública reconhe-
cidos após decisão defi-
nitiva da Justiça. O texto 
também perdoava as dí-
vidas tributárias de igre-
jas, mas o dispositivo foi 
vetado por Bolsonaro.

A Lei nº 14.057/2020 foi 
publicada hoje (14) no Diá-
rio Oficial da União (DOU).

A proposta aprovada 
pelo Congresso no mês 
passado previa aos tem-
plos religiosos, de qual-
quer culto, isenção do pa-
gamento da Contribuição 
Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL); anistia das 
multas recebidas por não 
pagar a CSLL; e anulação 
das multas por não pa-
gamento da contribuição 
previdenciária.

Apenas o dispositivo 
que trata das multas previ-
denciárias foi mantido. De 
acordo com a Presidência, 
outros dois trechos fe-
riam regras orçamentárias 
constitucionais e pode-
riam implicar em crime de 
responsabilidade do presi-
dente da República.

“Outrossim, o veto não 
impede a manutenção 

de diálogos, esforços e a 
apresentação de instru-
mentos normativos que 
serão em breve propos-
tos pelo Poder Executivo 
com o intuito de viabili-
zar a justa demanda”, diz 
a mensagem enviada aos 
parlamentares e também 
publicada no DOU desta 
segunda-feira.

Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência 
explicou que, por outro 
lado, a anistia a multas 
previdenciárias confirma 
e reforça a previsão legal 
sobre os pagamentos rea-
lizados pelas entidades re-
ligiosas aos seus membros.

“Assim, não se considera 
como remuneração, para 
efeitos previdenciários, o 

valor pago por entidades 
religiosas aos seus minis-
tros e membros de insti-
tuto de vida consagrada. 
Nesse contexto, o artigo 
9º [sancionado] não ca-
racteriza qualquer per-
dão da dívida previdenci-
ária, apenas permite que 
a Receita Federal anule 
multas que tenham sido 
aplicadas”, diz a nota.

Sugestão de veto
Em publicação nas re-

des sociais, o presidente 
Bolsonaro sugeriu, entre-
tanto, que os parlamen-
tares derrubem os vetos, 
para que as dívidas de 
igrejas sejam perdoadas, e 
explicou que só não man-
teve o dispositivo para 

evitar “um quase certo pro-
cesso de impeachment”.

“Confesso, caso fosse 
Deputado ou Senador, por 
ocasião da análise do veto 
que deve ocorrer até outu-
bro, votaria pela derrubada 
do mesmo. O Art 53 da 
CF/88 [Constituição Fede-
ral] diz que ‘os Deputados e 
Senadores são invioláveis, 
civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opini-
ões, palavras e votos’. Não 
existe na CF/88 essa invio-
labilidade p/ o Presidente 
da República no caso de 
‘sanções e vetos’”, escreveu.

De acordo com Bolso-
naro, uma Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) será apresenta-
da nesta semana, como 

uma “possível solução 
para estabelecer o al-
cance adequado para a 
imunidade das igrejas 
nas questões tributárias.

“A PEC é a solução mais 
adequada porque, mesmo 
com a derrubada do veto, 
o TCU [Tribunal de Contas 
da União] já definiu que as 
leis e demais normativos 
que instituírem benefícios 
tributários e outros que 
tenham o potencial de im-
pactar as metas fiscais so-
mente podem ser aplica-
das se forem satisfeitas as 
condicionantes constitu-
cionais e legais menciona-
das”, explicou o presidente.

Acordos de 
precatórios

A lei sancionada pos-
sibilita a concessão de 
descontos e o pagamento 
parcelado de precatórios 
federais e acordos ter-
minativos de processos 
contra a Fazenda Pública. 
Para a Presidência, a me-
dida beneficia tanto a po-
pulação em geral como 
as pessoas jurídicas de 
qualquer natureza.

A regulamentação vale 
para dívidas de grande 
valor – aquelas que supe-
ram 15% da verba anual 
destinada ao pagamento 
de precatórios. Os des-
contos autorizados pelo 
texto podem alcançar até 
40% da dívida.

A lei estabelece o par-
celamento em até oito 
parcelas anuais e sucessi-
vas, se o título executivo 
judicial já tiver transita-
do em julgado. Também 

haverá possibilidade de 
parcelamento em doze 
parcelas anuais e suces-
sivas, caso não haja título 
executivo judicial transi-
tado em julgado.

O texto aprovado no 
Congresso previa que 
os valores obtidos pela 
União com os descontos 
- em acordos firmados 
durante a pandemia de 
covid-19 - fossem uti-
lizados para ações de 
combate à crise na saú-
de pública. O dispositivo, 
entretanto, foi vetado por 
Bolsonaro, que justificou 
que a medida “possibilita 
ampliar as despesas para 
o enfrentamento da pan-
demia, sem apresentar a 
estimativa do respectivo 
impacto orçamentário e 
financeiro”, o que viola re-
gras orçamentárias.

“Ademais, o disposi-
tivo dificulta e enrijece 
a gestão do orçamento 
público ao ampliar as vin-
culações de despesas e 
receitas”, diz a mensagem 
enviada ao Congresso.

Outro trecho vetado 
por Bolsonaro previa o 
pagamento de precatórios 
oriundos da cobrança de 
repasses referentes à com-
plementação da União aos 
estados e municípios por 
causa do Fundo de Desen-
volvimento e Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb). O texto 
aprovado pelos parlamen-
tares garantia pelo menos 
60% do valor para os pro-
fessores, ativos, inativos e 
pensionistas, na forma de 
abono, sem incorporação 
à remuneração.

A lei foi 
publicada ontem 
(14) no diário 
Oficial da União
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Agências do INSS retomam atendimento presencial
As agências do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) retomam as ativi-
dades presenciais a partir 
de hoje (14) em todo o 
país. Nesta primeira fase 
de reabertura, somente os 
atendimentos agendados 
previamente serão realiza-
dos nas agências, incluin-
do, em alguns casos, a re-
tomada da perícia médica 
previdenciária, que ocor-
rerá apenas em unidades 
específicas.

De acordo com o INSS, 
cerca de 600 agências es-
tarão reabertas. O núme-
ro representa menos da 
metade das unidades do 
INSS, mas corresponde às 
maiores agências, as que 
tem maior capacidade de 
atendimento. O governo 
deve divulgar ao longo da 
semana a lista completa 
das agências abertas, mas 
o segurado já pode con-
sultar a informação no 
aplicativo Meu INSS ou no 

telefone 135.
“As pessoas só devem ir 

às agências estando com 
agendamento prévio feito 
pelo telefone 135 ou pelo 
aplicativo Meu INSS. Qual-
quer dúvida pode ser tira-
da pelo 135 ou pelo chat 
Helô. dentro do aplicativo”, 
afirmou o presidente do 
INSS, Leonardo Rolim Gui-
marães, na última sexta-
-feira (11), ao anunciar a 
reabertura. O horário de 
funcionamento das agên-

cias será de 7h às 13h, de 
segunda a sexta.

“Um outro ponto im-
portante que a gente 
precisa lembrar as pes-
soas é que não devem 
procurar agendamento 
para aqueles serviços que 
podem ser feitos de for-
ma remota, por exemplo, 
uma aposentadoria, pen-
são, salário-maternidade. 
Esses serviços continuam 
sendo feitos remotamen-
te”, acrescentou Rolim. 
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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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futebol

Pelo Twitter, Neymar acusa zagueiro 
de racismo e juiz de conivência

o atacante Neymar, 
do Paris Saint-Ger-
main, disse que foi 

chamado de “macaco filho 
da p...” pelo zagueiro espa-
nhol Álvaro González, do 
Olympique de Marselha. 
Segundo o brasileiro, a fala 
racista teria sido proferida 
durante o clássico entre 
as equipes pela segunda 
rodada do Campeonato 
Francês, no domingo (13).

Aos 37 minutos pri-
meiro tempo, Neymar se 
dirigiu ao quarto árbitro 
reclamando de González, 
aos gritos de “Racismo, 
não”. O clima ficou pior 
em meio a uma confusão 
generalizada, entre atle-
tas de ambos os times, 
nos acréscimos da etapa 
final. Em nova discussão, 
o brasileiro deu um tapa 
na nuca do espanhol, que 
foi identificado pelo árbi-
tro de vídeo (VAR) e levou 

à expulsão do atacante. 
Outros quatro jogado-
res levaram o vermelho 
na discussão: o lateral 
Laywin Kurzawa e o vo-
lante Leandro Paredes, 
do PSG, e o lateral Jordan 
Amavi e o atacante Dario 
Benedetto, do Olympique.

“Único arrependimento 
que tenho é por não ter 
dado na cara desse baba-
ca”, escreveu Neymar, no 
Twitter, após a partida. “[O] 
VAR pegar a minha ‘agres-
são’ é mole. Agora eu que-

ro ver pegar a imagem do 
racista me chamando de 
‘mono hijo de p... [macaco 
filho da p..., em espanhol]. 
Isso eu quero ver! E aí? 
Carretilha você me pune. 
[Por] Cascudo, sou expulso. 
E eles? E aí?”, completou o 
brasileiro, em referência a 
um cartão amarelo que le-
vou em fevereiro, após re-
clamar de ser repreendido 
por tentar uma jogada de 
efeito. O árbitro daquele 
jogo foi o mesmo de do-
mingo: Jérôme Brisard.

González se defendeu, 
também usando o Twitter, 
em postagem reunindo 
companheiros do Olym-
pique, entre eles, atletas 
negros. “Não há lugar para 
racismo. [Tenho uma] Car-
reira limpa e com muitos 
colegas e amigos no dia 
a dia. Às vezes, você tem 
que aprender a perder 
e assumir isso em cam-
po. Incríveis três pontos 
hoje”, escreveu o espa-
nhol, citando a vitória do 
time de Marselha por 1 a 

0 no clássico.
Neymar, porém, revol-

tou-se com a manifestação 
do zagueiro e o rebateu na 
rede social. “Você não é ho-
mem de assumir teu erro, 
perder faz parte do espor-
te. Agora insultar e trazer o 
racismo pra nossas vidas 
não. Eu não estou de acor-
do. Eu não te respeito. Você 
não tem caráter. Assume o 
que tu fala, mermão. Seja 
homem, rapá! Racista!”, 
respondeu o atacante.

No site oficial da Li-

gue 1, como é conhecido 
o Campeonato Francês, a 
matéria do jogo não cita 
a acusação de Neymar, 
mas destaca a expulsão 
do brasileiro e a vitória 
do Olympique no clássico, 
enaltecendo as defesas 
do goleiro Steve Mandan-
da, do time de Marselha. A 
Liga de Futebol Profissio-
nal (LFP) francesa ainda 
não se manifestou. O Co-
mitê Disciplinar da enti-
dade será responsável por 
eventuais sanções.

brasileiro do 
PsG diz que foi 
ofendido durante 
jogo com o 
olympique
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