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Grupo de Lúcia Vânia se reaproxima da base aliada

O grupo da senadora Lúcia Vânia (PSB) dá sinais de reaproximação com a base governista em Goiás,
depois de defender neste ano independência e de se aproximar do senador Ronaldo Caiado (DEM).
Acompanhada da ex-secretária estadual Ana Carla Abrão, Lúcia Vânia foi ao casamento da filha de
Marconi, há três semanas, em Pirenópolis. Ontem, o sobrinho da senadora e deputado federal
Marcos Abrão, presidente estadual do PPS, participou pela primeira vez da agenda do programa de
investimentos Goiás Na Frente, em Aruanã. Fez elogios ao governador Marconi Perillo (PSDB) e
sinalizou apoio à pré-candidatura de José Eliton (PSDB) para o governo em 2018. “Vejo como natural
continuarmos na base aliada. Se depender de mim, esta aliança será mantida no próximo ano”, diz
Abrão. O deputado frisa que os investimentos do Estado criaram expectativa positiva na base,
especialmente no interior. “É muito forte politicamente o fato de o governo já ter começado a liberar
recursos para os convênios municipais”, frisa.

Tabuleiro

Caso o senador Ronaldo Caiado se filie mesmo no PMDB em 2018, para disputar o governo estadual,
o deputado federal Alexandre Baldy (PTN) - muito próximo de Rodrigo Maia - é cotado para assumir o
DEM em Goiás.

Sem clima

A cúpula estadual do PMDB se reuniu ontem em Goiânia, mas os deputados evitaram debater sobre
cenários para 2018. “O clima e o céu não estão favoráveis agora”, brinca um peemedebista.

Projeto federal

Líder do PMDB na Assembleia, José Nelto descarta candidatura a governador: “Meu projeto será
disputar eleição para deputado federal. Para isso, formei base em 111 municípios goianos.”

Caso Odebrecht

O governador Marconi dará entrevista coletiva hoje sobre delações de ex-executivos da Odebrecht
com denúncias de que sua campanha teria recebido R$ 8 milhões em caixa 2.

Comissionados

O secretário estadual Joaquim Mesquita (Segplan) esclarece que o projeto do governo, em
tramitação na Assembleia, cria 40 coordenadorias regionais (para substituir as subsecretarias
extintas) da Educação e 450 funções comissionadas exclusivas para servidores efetivos da pasta, que
terão a missão de ajudar os futuros coordenadores. O projeto cita 195 cargos.

Agronegócio

O governo lançará no fim de junho, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a implantação de
um parque tecnológico em Rio Verde, que ficará sob a gestão de fundação da USP. O investimento
privado é estimado em R$ 140 milhões em área de 4 milhões de metros quadrados. Já existem dois
parques tecnológicos em construção: em Catalão e em Aparecida.

Conta não fecha

Prefeitos reclamam que o programa federal Criança Feliz repassa de R$ 5 mil a R$ 20 mil para cada
município contratar equipes visitadoras, que custam mais R$ 14 mil bancados pelas prefeituras.

Rodovia dos Romeiros

Uma cratera nas margens da GO-060, em frente à entrada de
aterro sanitário, tem causado forte mau cheiro no local. A
Festa Divino Pai Eterno começará em 30 de junho.

Zuhair Mohamad
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Pergunta para:  
Helio de Sousa

Deputado estadual do PSDB

A base governista reúne condições e votos
necessários para votar a PEC do teto dos gastos
públicos? 
A bancada da base aliada reúne todas as condições para
aprovar ainda nesta semana, em duas votações, a PEC dos
gastos. Foi um dos projetos de tramitação mais longa na
história recente da Assembleia, por conta da forte
negociação com o governo para promovermos as mudanças
necessárias ao projeto.

Arremate
Mobilização - O Sindifisco fará pressão hoje na Assembleia para os deputados acatarem emenda
que poupa a categoria da PEC dos gastos. Os fiscais recebem um dos maiores salários médios do
Estado.

Trabalhista - O advogado especialista Rafael Lara Martins falará para empresários, às 8 horas na
Fieg, sobre a nova lei de terceirização.

Cerco fiscal - O secretário Fernando Navarrete (Sefaz) acertou com o Ministério Público de Goiás a
inclusão de dois auditores fiscais no Grupo de Combate ao Crime Organizado.

Planejamento - O Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Ministério Público debatem hoje a
revisão do Plano Diretor de Goiânia e de outros municípios, que deverá ser feita este ano.

Navegue pelo assunto
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