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por que no te calas?

Nunca vi tanta gente falar tanta besteira 
em um governo só. em todo país que se diz 
civilizado, uma confusão que termina com 
morte deveria ser lamentada e os líderes 
de instituições estariam lamentando o fato 
e pregando a paz. encarar o assassinato de 
um líder sindical, militante de um partido 
de oposição, que foi candidato a vice em 
uma prefeitura importante apenas como 
briga de bêbado que acontece todo final 
de semana em muitos lugares do Brasil é 
um escárnio. Principalmente para quem faz 
festa de aniversário com arma decorando o 
bolo. o Brasil merece e precisa de dias me-
lhores, mais saudáveis, menos insanos. 

Falta de empatia
o presidente de todos nós é incapaz de se 
solidarizar com quem sofre. Foi assim na 
pandemia. Foi assim com o assassinato re-
cente do nosso indigenista e do jornalista 
britânico. Foi assim no combate à minera-
ção ilegal na Amazônia. Foi assim no assas-
sinato de Marielle Franco no Rio. É preciso 
entender que o mundo vai um pouco além 
do meu círculo de amigos, seguidores e 
protegidos. o presidente é de todos nós. 
ou deveria ser. 

pergunta besta
o Ministério da justiça se movimenta para 
fiscalizar preços nos postos de combustí-
veis. É uma atitude correta. Por que não 
há o mesmo empenho para combater o 
tráfico de drogas e mineração irregular, por 
exemplo?

big brother senado

em 48 horas, a articulação do governador 
Ronaldo Caiado (uB) caminhou mais do 
que os últimos seis meses para a definição 
da chapa majoritária. A vice já é de daniel 
Vilela (MdB) desde o ano passado. A ten-
dência é que Lisauer Vieira (PSd), delegado 
Waldir (uB) e Alexandre Baldy (PP) sejam 
lançados, com candidaturas avulsas. em 
princípio, três é o número limite, para man-
ter a competitividade. 

Fora da Festa
Luiz do Carmo (PSC) e Zacharias Calil 
(UB) ficam fora da disputa, em princípio. 
os dois se juntam a joão Campos (Repu-
blicanos) no bloco dos que foram para o 
paredão e saíram do jogo na base aliada. 
Campos se abrigou na chapa de Gustavo 
Mendanha (Patriota). o caminho mais 
provável para Carmo e Calil é a disputa 
de mandato de deputado federal. 

conte comigo
este é o mote do vídeo distribuído pelo 
ex-governador Marconi Perillo (PSdB) 
nas redes sociais. Tudo indica que será 
mesmo candidato a governador. o anún-
cio será feito no sábado, 16, no encerra-
mento da série de encontros que o PSdB 
promoveu com lideranças aliadas pelos 
municípios goianos. Com o projeto defi-
nido, Marconi parte para a tentativa de 
fechar alianças para a disputa. 

tensão pré-convenção
A tradicional pesquisa Serpes chega 
na sexta, já causando tensão. os nú-
meros não devem levar ninguém no 
meio à surpresa. Mas deve revelar o 
quadro atual, que é preocupante para 
alguns e animador para outros. Não 
deveria ser, mas será usada para a 
definição dos acordos finais. Pesqui-
sas são feitas para consumo interno 
desde o ano passado. 

coisa Feia

os experientes vereadores Clécio Alves 
(Republicanos) e Mauro Rubem (PT) ba-
teram boca em sessão na Câmara Muni-
cipal. Com direito a gritos, dedo em riste 
e mão na mesa. Péssimo exemplo neste 
momento em que a política deveria pedir 
paz. 

desigual 
Mauro se envolvem ainda em debate com 
a vereador Gabriela Rodart (PTB). Movi-
mento sindical contra plataforma digital. 

coisa Feia 2
Interessante que quem fala em crimina-
lizar a política não perde uma chance de 
chamar Lula de “ladrão” ou “ex-presidiá-
rio”. O problema não é a ficha de Lula. É 
esquecer o passado de Valdemar Cos-
ta Neto, que continua presidindo o PL, 
ou de Roberto Jefferson (PTB), ícone da 
nova política conservadora do país. 

lincoln repete ademir

Lincoln Tejota  (uB) busca repetir os pas-
sos de Ademir Menezes, vice de Alcides 
Rodrigues. Continua na vice-governado-
ria e tenta uma cadeira na Alego na elei-
ção de outubro. Ademir fez exatamente 
isso em 2010. No cso de Lincoln, busca 
a volta à Casa, onde se destacou a pon-
to de se viabilizar cmo vice na chapa de 
Caiado em 2018. 

gilvane no comando
ex-secretário marconista e com berço 
político no PCdoB, Gilvane Felipe assu-
miu o comando do Cidadania em Goiás. 
Seguindo a federação nacional, costura 
a aliança com o PSdB em terras goianas. 

cruz depende de 2022

o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz 
(Republicanos), não participa direta-
mente da disputa deste ano. Mas os 
seus passos e o resultado do pleito 
serão fundamentais para sua reelei-
ção, daqui a dois anos. Por enquan-
to, segue no ritmo de sua gestão. ou 
seja, se enrolando. Anunciou apoio 
à reeleição de Caiado, mas o par-
tido fechou com Mendanha. Tem o 
desafio de ajudar a eleger jeferson 
Rodrigues como deputado federal e 
a primeira-dama Thelma Cruz como 
estadual. há um certo pessimismo no 
ar. o ambiente político vai-se juntar 
à situação da prefeitura, que enfrenta 
erros crassos, como o recente caso das 
cestas básicas, e as obras paradas. Vai 
ter que virar uma chave e apaertar o pé 
para cegar tranquilo a 2024. 

a saga de moro

Sérgio Moro queria ser o herói nacional, 
a partir da Lava jato. Quase deu certo. 
Virou estrela no caótico Ministério bol-
sonarista, sonhando com a presidência. 
Não deu certo, nem mesmo o prêmio 
de consolação, que seria a vaga no STF. 
Virou candidato à presidência pelo Pode-
mos, pelas mãos de Álvaro dias. Não deu 
certo. Pulou para o união Brasil e foi só 
perdendo. Primeiro, a candidatura à pre-
sidência e, depois, o Senado por São Pau-
lo. Foi mandado de volta para o Paraná, 
onde vai disputar com o antigo aliado, 
Álvaro dias. Pode dar certo. ou não. 

erro de cálculo

o PT erra ao permitir e votar a favor da 
PeC da esculhambação em Brasília. Pare-
ce subestimar a medida pelos dois lados. 
Primeiro, porque o governo federal pode 
jorrar dinheiro na véspera de eleição e, 
assim, conseguir melhorar imagem e 
conquistar votos no momento certo. Se-
gundo, porque enfraquece as regras e as 
instituições do país. Se o estado de emer-
gência for mantido, até as urnas eletrôni-
cas podem fica em perigo. A conferir. 

em tempo

o PSdB não quis aprofundar no mensa-
lão, no primeiro governo petista, acre-
ditando que seria melhor enfrentar um 
Lula enfraquecido. o Brasil se livrou de 
um impeachment. e Lula virou o jogo. 

por que?
o momento é para escolhas, que podem 
excluir aliados recentes.

“Nossa maior tragédia 
é não saber o que  

fazer da vida”   (Saramago)
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Governador Ronaldo Caiado participa da 
abertura oficial da 62ª Expo Rio Verde

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta terça-

-feira (12/07), da abertura 
oficial da 62ª edição da 
Exposição Agropecuária 
de Rio Verde (Expo Rio 
Verde), no Sudoeste goia-
no. O evento, que não foi 
realizado nos últimos 
dois anos por conta da 
pandemia de Covid-19, 
teve início em 7 de julho 
e segue até o próximo dia 
17, no Parque de Exposi-
ções do município. Nestes 
cinco primeiros dias, 60 
mil pessoas já passaram 
pelo parque e a expecta-
tiva da organização é que 
250 mil visitem a feira em 
seus 11 dias de duração.

O chefe do Executivo 
goiano ressaltou a impor-
tância cultural do festejo, 
organizado pelo Sindica-
to Rural de Rio Verde. “É 
um evento reconhecido 
nacionalmente, algo que 
enobrece o Estado de 
Goiás”, disse. Caiado se-
guiu: “Vemos o padrão de 
uma festa com excelência 
e total respeito ao cida-
dão que aqui vem, ofe-
recendo o que existe de 

melhor”. “O agro não é fei-
to só por grandes produ-
tores. Mas também pelo 
micro, no quintal de sua 
casa, produzindo horti-
frutigranjeiro”, ponderou, 
por sua vez, o prefeito de 
Rio Verde, Paulo do Vale.

Em 2022, a festa, que 
conta com atrações tradi-
cionais como a exposição 
de animais, a realização 
de rodeios e provas de 
montaria, o desfile de ca-
valeiros e a Queima do 
Alho, tem ainda espaço 
destinado ao público in-
fantil e shows musicais 
de artistas de renome 
nacional como Barões da 
Pisadinha, João Gomes, 
Vitor Fernandes, além 
das duplas sertanejas 
Jorge & Mateus, Hugo & 
Guilherme, Israel & Ro-
dolffo, Diego & Arnaldo 
e Bruno & Barretto.

Para o governador, com 
a Expo Rio Verde de volta, 
o município retoma tradi-
ções e reforça seu papel 
de destaque no cenário 
do agronegócio em Goiás. 
“Rio Verde tem um centro 
de produção exponencial, 
uma base do 5G e o que 

há de mais sofisticado 
na pesquisa. Orgulha o 
Estado por ter também a 
melhor produtividade por 
hectare plantado. Tudo 
decorrência do trabalho, 
da garra e determinação, 
o que leva Goiás a ser 
hoje o terceiro maior pro-
dutor de grãos do País e o 
segundo maior produtor 
de soja do País”, arrema-

tou o governador.
O presidente do Sin-

dicato Rural de Rio Ver-
de, Luciano Jayme Gui-
marães, pontuou que o 
evento é consequência 
da tradição de um sindi-
cato presente e cuja atu-
ação extrapola a defesa 
do produtor e do agrone-
gócio. “Uma vez que você 
luta e defende uma clas-

se, essa defesa chegará 
diretamente a todos os 
consumidores”, afirmou. 
“Parabenizo por este es-
petáculo de festa, muito 
bonita mesmo”, destacou 
o vice-presidente da Fe-
deração da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg), 
Ailton Vilela, represen-
tante do presidente José 
Mário Schreiner.

Também participa-
ram o deputado estadual 
Chico KGL; presidente da 
Câmara Municipal de Rio 
Verde, vereador Lucival-
do Medeiros; prefeito de 
Cachoeira Alta, Rodrigo 
Mendonça; comandantes 
e delegados das forças de 
segurança, além de ve-
readores, empresários e 
produtores rurais.

evento retorna à agenda cultural 
do município após hiato de dois 
anos, em função da pandemia de 
Covid-19, e segue até 17 de julho no 
Parque de exposições da cidade
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O governador Ronaldo Caiado na abertura da 62ª edição da Exposição Agropecuária de Rio Verde: 
“É um evento reconhecido nacionalmente, algo que enobrece o Estado de Goiás”, disse

facilidade

Programa Expresso permite recadastramento 
online de aposentados e pensionistas da Goiasprev

O recadastramento de 
aposentados e pensionis-
tas do Poder Executivo, da 
Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar está 
disponível no progra-
ma Expresso, plataforma 
de serviços digitais do 
Estado. O atendimento, 
gerido pela Goiás Previ-

dência (Goiasprev), pode 
ser acessado on-line por 
meio do endereço eletrô-
nico expresso.go.gov.br.

O procedimento deve 
ser realizado até o mês 
seguinte ao aniversário 
do beneficiário. A confir-
mação da identidade do 
interessado e a efetiva-

ção do recadastramento 
junto à GoiasPrev serão 
feitas por meio da bio-
metria facial, de acordo 
com o banco de dados 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Para ter acesso ao ser-
viço on-line, o beneficiá-
rio deve buscar por “So-
licitar Recadastramento 
de Pensionista e Apo-
sentados”. É necessário 
realizar login no sistema 
gov.br. Após entrar no 
sistema, basta seguir as 
etapas solicitadas pela 

ferramenta para concluir 
a solicitação. 

Realizado anual-
mente, o recadastra-
mento está previsto na 
Lei Complementar nº 
161/20. O objetivo é 
evitar pagamentos in-
devidos, de óbitos não 
identificados e fraudes, 
por exemplo. A regula-
rização da prova de vida 
no prazo determinado 
garante o recebimento 
do benefício e evita o 
bloqueio de pagamento 
dos contemplados. 

Se
ad

Facilidade: recadastramento de aposentados e pensionistas 
da Goiaspev pode ser feito sem sair de casa em 
plataforma disponível pelo Governo de Goiás

Serviço pode ser acessado por meio 
do portal do programa. Procedimento 
deve ser realizado até o mês seguinte 
ao aniversário do beneficiário
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Prefeitura de Anápolis qualifica 
6 mil cidadãos em dois anos

no contexto das es-
tratégias para ge-
ração de empregos 

formais, a Prefeitura de 
Anápolis se posiciona 
como um dos grandes cen-
tros de formação profissio-
nal em Goiás. Entre janeiro 
de 2020 e junho de 2022, 
a administração ofereceu 
qualificação para o mer-
cado de trabalho a 6 mil 
trabalhadores do municí-
pio. São cursos gratuitos, 
ministrados por meio dos 
Centros de Formação Pro-
fissional (Cenfor), Centro 
de Empreendedorismo, 
Inovação e Tecnolo-
gia (CEITec), Espaço da 
Oportunidade e ainda 
em parceria com institui-
ções do Sistema S (Senai, 
Sebrae e o Senar).

“Os cursos de qualifi-
cação geram uma gran-
de oportunidade para os 
alunos, pois enriquecem 
o conhecimento para um 
mercado cada vez mais 
exigente. Estudar, se pre-

parar, se qualificar, repre-
senta estar pronto para 
novos desafios”, disse o 
secretário de Indústria, Co-
mércio, Inovação, Trabalho, 
Turismo e Agricultura, Alex 
Martins. Somente nos seis 
primeiros meses deste ano, 
já são mil trabalhadores 
capacitados em diversas 
área como gestão e beleza.

Há duas semanas, Joana 
Darc de Souza Fontes, de 
41 anos, se qualificou atra-
vés do curso de auxiliar 
administrativo oferecido 
pela Prefeitura. Hoje, atua 
como auxiliar de sala em 
pedagogia. “Participar das 
aulas, colaborar com os 
ensinamentos que tive, é 
gratificante”, afirma.

Emprega Anápolis
No primeiro semestre 

deste ano, o programa 
Emprega Anápolis enca-
minhou para o mercado de 
trabalho, somente na Uni-
dade Sine Centro, aproxi-
madamente 400 cidadãos. 

Flávia Arruda, de 38 anos, é 
uma delas. “No fim do mês 
passado, procurei a ajuda 
da Prefeitura e fui empre-
gada na primeira oportu-
nidade. Estou trabalhando 

como assistente adminis-
trativa de um escritório de 
engenharia”, comenta.

A capacitação não para 
por aí. Na área de tecno-
logia, a Prefeitura dispo-

nibilizou, no mês de junho, 
dois cursos de pilotagem 
de drone e agropecuária 
em parceria com o Se-
nar, além da montagem e 
manutenção de computa-

dores (CEITec), que ainda 
está em andamento. Todos 
eles despertaram grande 
interesse do público. Ao 
todo, cerca de 300 pesso-
as se inscreveram.

Programa emprega Anápolis busca 
estimular empregabilidade no município Di
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Para obter mais informações sobre novos cursos de qualificação, os telefones são 3902-2626 
e 3902-2034.  Já para quem está em busca de oferta de vagas, o contato do Sine é 3902-1350

veículos

Dívidas parceladas de IPVA, ICMS e ITCD 
podem ser pagas até 18 de julho com descontos

Está chegando ao fim o prazo 
para contribuintes regulariza-
rem o pagamento de dívidas 
com IPVA, ITCD, ICMS e outros 
débitos, que tiveram negocia-

ção suspensa em 2020 pelo 
Governo de Goiás em razão 
das dificuldades econômicas 
provocadas pela pandemia. 
Após o dia 18 de julho, quem 

não regularizou os pagamen-
tos referente a essas negocia-
ções que estavam suspensas 
deverá perder os descontos 
de juros e multas.

O Governo de Goiás, 
como medida de auxílio 
econômico, suspendeu o 
cancelamento de contra-
tos de parcelamento em 
atraso, referente a im-
postos, multas acessórias 
e de negociações feitas 
dentro do Programa de 

Regularização Fiscal Fa-
cilita. Este último conce-
deu quase 100% de des-
conto de juros e multas 
aos débitos fiscais com o 
Estado de Goiás. 

A suspensão dos prazos 
de pagamento foi revogada 
em abril desse ano, pela Lei 
21.311/2022, que concedeu 
90 dias para os contribuin-
tes em débito regularizarem 
a situação. Prazo que se es-
gota no próximo dia 18.

Como emitir e 
pagar o Dare

O contribuinte pode 
emitir o Documento de Ar-
recadação Estadual (Dare) 
do parcelamento pelo 
aplicativo EON-Economia 
Online, ou direto no site da 
Economia. Pelo site www.
economia.go.gov.br basta 
acessar e clicar no banner 
“Pagamento de Tributos”  
Parcelamento Emitir Par-

cela colocar o número 
do contrato de parcela-
mento ou inscrição esta-
dual e/ou CNPJ/CPF.

Para esclarecimentos de 
dúvidas, o contribuinte tem 
a disposição o Call Center 
de Cobrança da superinten-
dência de Recuperação de 
Créditos (SRC) da secreta-
ria da Economia. O atendi-
mento é das 7h às 19h, de 
segunda a sexta, no número 
central 62 3309 6700.

Vencimentos foram suspensos em 
2020 como medida de auxílio em 
razão da pandemia. Revogada a 
suspensão, contribuintes ganharam 
90 dias para regularizar a situação
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Doação De sangue
A tradicional campanha de doação de sangue 

desenvolvida pela unimed Goiânia em parceria com 
o hemocentro de Goiás, anualmente, contou com 

mais uma edição, no último dia 7 de julho. Foram 
realizados 105 agendamentos para doação de 

sangue e 79 voluntários foram atendidos para coleta 
na unidade móvel do hemocentro, estacionada 
em frente à sede administrativa, na Avenida T-7. 
o resultado da ação gerou 65 bolsas de sangue 

e 19 cadastros para doações e teste de doadores 
de medula. o volume arrecadado na campanha 

poderá salvar até 260 vidas considerando que uma 
bolsa, com uma média de 450 ml de sangue, pode 

ser utilizada por até quatro pessoas. Além de ser 
utilizado em cirurgias, o sangue é essencial para 

tratamentos e intervenções urgentes e pode ser 
necessário em anemias profundas, hemorragias 

graves, queimaduras de 3º grau e hemofilia, entre 
outros casos.

Milcoo
Com a proposta de oferecer alimentos saudáveis, 
sem glúten e lácteos, a Milcoo chega a Goiânia no 

segundo semestre de 2022 com saborosas opções 
vegetais de iogurte e sorvete de máquina. Na 

loja-fábrica, situada no jardim América, a população 
poderá adquirir os produtos para consumo no 
local e, também, para viagem. haverá, ainda, 

a opção de delivery. A fórmula dos alimentos é 
constituída por meio de um creme de coco, com 

probióticos, sem conservantes. o intuito é garantir, 
de forma inovadora, deliciosas opções às pessoas 

com intolerância e restrições alimentares, além de 
veganos e adeptos da alimentação saudável. o 

estabelecimento contará, ainda, com diversas opções 
de toppings no balcão, para acrescentar ao iogurte 

ou sorvete. Também serão comercializados produtos 
de terceiros, selecionados pela curadoria da sócia-

proprietária da Milcoo, Tathiane Tavares de Almeida.

TransforMação DigiTal
As mudanças nos hábitos de consumo exigem 
cada vez mais agilidade e inovação das marcas 

para sustentar os diferentes modelos de negócio, 
e no caso de franquias não é diferente. o Boticário 

traz a rede social local como estratégia de 
comunicação descentralizada e regionalizada, 

criando mais um espaço para o consumidor 
acessar, conversar e se conectar com a marca 

de forma orgânica. Até o momento, o Boticário 
já contabiliza mais de 1,6 mil páginas de suas 

franquias nas redes sociais, com aproximadamente 
90% delas com pelo menos uma página ativa. 

Somadas, as páginas de Instagram totalizam mais 
de 3 milhões de seguidores, trazendo os mais 

diversos conteúdos: lançamentos, dicas de uso, 
promoções, além de conteúdos específicos para 

cada região. Com a iniciativa, o Boticário pretende 
se tornar o maior e mais relevante hub de perfis 

digitais de beleza de todo o Brasil.

Troféu Buritis   o produtor 
artístico danilo Nunes, representando 
a Cultura do Riso recebeu o Prêmio 
Troféu Buritis, na noite do dia 07 de 
julho de 2022, no Centro Cultural Casa 
de Vidro Antônio Poteiro, no jardim 
Goiás. o troféu veio para reconhecer 
a importância da contribuição desta 
empresa (@culturadoriso) que há 
10 anos trás entretenimento aos 
goianos no segmento do teatro. 
A premiação foi instituída pelo 
Conselho Municipal de Cultura, que 
homenageou os destaques nos 
diversos setores das artes de Goiás no 
ano de 2022. Na foto danilo Nunes 
(produtor cultural) e a namorada emy 
Brasil (nutricionista).

O Grande Desencontro - 
Referências do mundo da comédia 
nacional, os grupos os Melhores 
do Mundo (foto) e os Barbixas se 
apresentam em Goiânia no dia 
24 de julho. Intitulado ‘o Grande 
desencontro’, o show apresenta 
interações, intromissões, improvisos, 
interatividade e muito riso. o 
espetáculo ocorre às 18h no Teatro 
Rio Vermelho, casa de grandes 
apresentações de humor. Com 
produção da Cultura do Riso, o 
encontro dos gênios é uma festa de 
humor com momentos clássicos da 
trajetória deles e novidades desse 
novo momento que vivem.

Vini & Bisioli - A dupla que vem ganhando espaço e reconhecimento 
no mundo do sertanejo, Vini & Bisioli estão confirmados no palco principal 
do show Luan City em Goiânia.  A confirmação veio na semana passada e a 
dupla se prepara para cantar seus sucessos no próximo dia 24 de julho em 
um dos eventos mais esperados do ano na capital goiana.

Emagrecentro - Tatiana Rocha (de rosa) 
recebeu vários convidados pra comemorar 
o primeiro ano da emagrecentro do setor 
Marista. A fotógrafa Veruska Toleto, 
especialista em newborn, esteve presente. 
Tatiana atua na área de saúde e bem-estar há 
9 anos. Atualmente, ela tem três unidades da 
rede em Goiânia e uma em Anápolis.
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a estágio
A opus Incorporadora abre novas vagas para seu premiado programa de estágio. estão sendo ofer-
tadas 10 vagas para estudantes de engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Não há limitação 
de período cursado. A empresa oferece vale transporte, bolsa auxílio no valor de um salário mínimo, 
flexibilidade de horário e capacitação interna, além da possibilidade de contratação no final do está-
gio. As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto pelo link http://bit.ly/programaopus.

Dia Dos Pais Flamboyant 2022
Apostando na temática “Há 40 anos refletindo histórias de dedicação e carinho”, o Flamboyant 
Shopping Center acaba de dar início a sua campanha dia dos Pais 2022. Somada à vasta oferta de 
marcas, sendo mais de 280 para presentear ou viver momentos especiais, os destaques são os múl-
tiplos incentivos. o cliente que escolher o shopping no período poderá participar do sorteio de cinco 
vales-compra no valor de R$ 40 mil reais cada, além de trocar ingressos para assistir ao Flamboyant 
In Concert, observando a data do show, validade das notas e mecânica de trocas.

cultura
o cantor, compositor, multi-instrumen-
tista e escritor Humberto Gessinger tra-
rá para Goiânia o seu novo show “Não 
vejo a hora”, que também é o nome do 
seu último álbum. A única apresentação 
está marcada para às 19h de domingo, 
dia 24 de Julho, no Centro de Convenções 
da PUC–GO. No repertório, não faltarão 
os grandes hits da banda a qual ele é 
fundador: os Engenheiros do Hawaii. Os 
ingressos já estão à venda pelo site https://www.furandoafila.com.br/ e nas Óticas Diniz, va-
riando de R$ 100 a R$ 200 (nas opções de meia-entrada, dependendo da localização escolhida).

transFormação Digital
As mudanças nos hábitos de consumo exigem cada vez mais agilidade e inovação das marcas para 
sustentar os diferentes modelos de negócio, e no caso de franquias não é diferente. O Boticário traz 
a rede social local como estratégia de comunicação descentralizada e regionalizada, criando mais 
um espaço para o consumidor acessar, conversar e se conectar com a marca de forma orgânica. Até 
o momento, o Boticário já contabiliza mais de 1,6 mil páginas de suas franquias nas redes sociais, 
com aproximadamente 90% delas com pelo menos uma página ativa. Somadas, as páginas de Insta-
gram totalizam mais de 3 milhões de seguidores, trazendo os mais diversos conteúdos: lançamentos, 
dicas de uso, promoções, além de conteúdos específicos para cada região. Com a iniciativa, o Boticário 
pretende se tornar o maior e mais relevante hub de perfis digitais de beleza de todo o Brasil.

agro
em abril deste ano, Goiás exportou mais de R$711 milhões em soja, mesmo triturada, exceto para 
semeadura. Segundo dados levantados pela Logcomex, startup que oferece sistemas de automa-
ção e Big Data para o comércio exterior, esse valor foi 19,8% menor que no mês de março, quan-
do foi exportado mais de US$887 milhões. Goiás foi o estado que mais exportou este produto no 
Brasil, superando São Paulo. Carnes desossadas de bovino congelados vêm em seguida, somando 
mais de US$93 milhões. Mesmo sendo o segundo mais exportado, o produto obteve queda de 
24,8% quando comparado com o mês anterior, quando chegou a US$124 milhões.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), este 
setor concentra hoje mais de 62% das vagas de empregos formais e a previsão é de 
crescimento – deverão ser criados 673 mil postos até o fim do ano. Projeções como as 
do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que estima crescimento de 1,8% 
do PIB (Produto Interno Bruto) e 2,8% do setor de serviços, neste ano, reforçam que o 
segundo semestre é de boas perspectivas para quem está em busca de uma recolocação.

Direito Do trabalhaDor

Conquista dos brasileiros, décimo 
terceiro salário completa 60 anos

uma das principais 
conquistas do tra-
balhador brasileiro 

está fazendo aniversário. 
O décimo terceiro salá-
rio completa hoje (13) 60 
anos. Equivalente à remu-
neração mensal, a gratifi-
cação natalina foi sancio-
nada em 13 de julho de 
1962 pelo então presi-
dente João Goulart.

De autoria do deputado 
Aarão Steinbruch (PTB-RJ), a 
Lei 4.090/1962 foi proposta 
em 1959. Na justificativa 
do projeto de lei, o parla-
mentar afirmava que as 
empresas costumavam pa-

gar gratificações aos fun-
cionários perto do Natal. 
Segundo ele, a lei consoli-
daria uma situação que era 
comum entre os trabalha-
dores da iniciativa privada.

Em meio a intensas 
pressões de entidades em-
presariais e de sindicatos, a 
discussão durou três anos. 
A conturbação política do 
início da década de 1960 
também contribuiu para 
estender a tramitação do 
projeto. Em 1961, dois anos 
após a proposição do proje-
to, o presidente Jânio Qua-
dros renunciou. Em seguida, 
João Goulart tomou posse, 

e o Brasil passou a adotar o 
sistema parlamentarista.

As entidades empre-
sariais alegavam que a 
introdução do décimo 
terceiro salário traria pre-
juízos para as empresas 
e provocariam a extinção 

de empregos. Os sindi-
catos ameaçavam greve 
geral e queriam a aprova-
ção da lei, sem emendas, 
ainda em 1961. Em de-
zembro daquele ano, uma 
greve geral chegou a ser 
convocada em São Paulo, 

quando os deputados atra-
saram a votação por 48 
horas. A lei só foi aprovada 
em segundo turno em 24 
de abril de 1962 na Câma-
ra dos Deputados e em 27 
de junho pelo Senado.

Curiosamente, o décimo 
terceiro salário não estava 
na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), legisla-
ção trabalhista promul-
gada pelo ex-presidente 
Getúlio Vargas em 1943. 
As reivindicações pelo 
décimo terceiro, no en-
tanto, vinham de bem an-
tes. Em 1921, há registro 
de greves em duas indús-
trias paulistas com de-
mandas pela introdução 
de um abono natalino.

Os temores dos patrões 
não se confirmaram. O dé-

cimo terceiro virou uma 
ferramenta para impulsio-
nar a economia, garantin-
do elevados volumes de 
vendas para a indústria e 
o comércio no fim de ano. 
Em 2021, a gratificação 
injetou R$ 232 bilhões na 
economia, segundo o De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

O décimo terceiro tam-
bém ajuda a organizar a 
vida financeira do brasi-
leiro. Segundo pesquisa 
do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) e da Confe-
deração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL), no 
ano passado, 34% dos bra-
sileiros com direito à gra-
tificação pouparam uma 
parte dos recursos. 

Gratificação foi criada em meio a 
disputa entre patrões e empregados
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Curiosamente, o décimo terceiro salário não estava na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), legislação trabalhista 
promulgada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 194
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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

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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Galvão Bueno diz que Felipão nunca 
mais falou com ele depois do 7 a 1

recentemente, em 
seu podcast, o ‘Po-
dfalar Galvão’, Gal-

vão Bueno disse que o 
técnico Luiz Felipe Sco-
lari não conversa com 
ele. Na visão de Galvão, a 
relação foi cortada após o 
7 a 1 sofrido pela seleção 
brasileira contra a Ale-
manha, na Copa do 2014 
-Felipão era o treinador 
do Brasil na ocasião.

“A nação do futebol es-
tava derrubada com o tal 
do 7 a 1. Foi duro [fazer 
o editorial no Jornal Na-
cional] e tinha de ser. Não 
podia ser de outra forma. 
Quando terminou, senti 
que fiz minha obrigação. 
Não havia outro jeito. De-
pois, continuei conviven-
do bem com os jogadores, 
com todo mundo. O Car-
los Alberto Parreira con-
tinuou sendo um amigo 
querido. Mas o Felipão 
nunca mais falou comi-
go. Ele disse que apontei 
o dedo do país para ele. 
Se ele se sentiu assim, 
o que eu posso fazer?”, 
questionou Galvão.

O narrador disse que, 
por várias vezes, tentou 

contato com o treinador. 
“Várias vezes já mandei 
mensagem e ele [igno-
rou]. . . O Felipão nunca 
falou mal de mim pu-
blicamente, mas isso 
foi em 2014, lá se vão 
8 anos, e infelizmente 
nunca mais tive a opor-
tunidade de tomar um 
vinho com o Felipão e 
de falar com ele. Quem 
sabe um dia isso vol-
ta?”, cogitou Galvão.

Felipão, em uma entre-
vista ao jornalista André 
Henning, no extinto canal 
Esporte Interativo -hoje 
TNT Sports-, contou sua 
versão da história.

“Teve um colega teu, 
de TV, que passou dez 
minutos depois do jogo 
apontando pra mim. Hoje 
eu não falo para esse 
senhor, no caso, o Gal-
vão Bueno. Enquanto ele 
achar que é o todo-po-
deroso, um Deus, e que 
pode fazer aquilo que fez 
comigo, me jogando con-
tra a torcida, eu fico aqui. 
Cada um na sua. Eu não 
devo nada, cada um faz o 
seu trabalho e segue sua 
vida”, disse o treinador. 

o narrador disse que, por várias vezes, 
tentou contato com o treinador
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Ele disse que apontei o dedo do país para ele. Se ele se sentiu assim, o que eu posso fazer?”, questionou Galvão Bueno
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