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n o deputado major araújo está anima-
do com a sua candidatura a prefeito de 
Goiânia. Lembrando: ele foi eleito vice de 
iris Rezende na eleição passada. E tem 
atuado na assembleia com posições po-
líticas avançadas. 

n Nas comemorações dos 97 anos de 
Aparecida, o prefeito Gustavo Men-
danha torrou mais de R$ 2 milhões em 
shows e um rodeio, tudo com dispensa 
de licitação. Só o cantor Gusttavo Lima 
levou R$ 400 mil. 

n Depois de trocar o seu logotipo, o go-
verno do Estado agora investe na subs-
tituição das marcas das secretarias e de-
mais órgãos. Depois da oVG, a Saneago 
também acaba de apresentar uma nova 
linguagem visual.

n O secretário do Tesouro Nacional 
Mansueto Almeida não quis vir a 
Goiás para participar de um se-
minário do governo goiano sobre 
desafios fiscais. Mas, uma semana 
antes, foi a Minas Gerais para um 
evento semelhante.

n o deputado José Nelto anuncia 50 en-
contros do Podemos nos municípios, nos 
próximos 3 meses. Ele convidou a ex-
-senadora Lúcia Vânia, expulsa do PSB, a 
se filiar e passar a presidir o diretório do 
partido em Goiânia. 

n As mudanças no Passe Livre Estu-
dantil representam uma economia 
de palitos que não compensam o 
imenso desgaste que estão trazen-
do para o governador Ronaldo Caia-
do. E o pior é que não vão passar na 
Assembleia.

n Depois que perdeu a eleição para 
governador e terminar o mandato de 
deputado federal, Daniel Vilela está tão 
sem o que fazer que passou 10 dias na 
China conferindo novidades em uma fei-
ra de produtos tecnológicos.

n Pelo sim, pelo não, a primeira-da-
ma Gracinha Caiado não recebe mais 
deputados e prefeitos como vinha 
fazendo até que começaram a surgir 
reclamações sobre a sua interferência 
na articulação política do governo. 

n Se o governador Ronaldo Caiado qui-
ser acabar com a farra dos incentivos 
fiscais, uma medida se impõe: proibir 
as empresas que não recolhem iCmS de 
vender créditos tributários oriundos da 
matéria prima que adquirem. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Se estiver em busca de uma fórmula para o sucesso como gestor público, o gover-
nador Ronaldo Caiado pode mirar o exemplo próximo do prefeito Iris Rezende. Mais 
uma vez, o velho cacique emedebista deu a volta por cima como chefe de Executivo, 
depois de receber há pouco mais de dois anos a prefeitura de Goiânia com uma dívida 
de R$ 1 bilhão, 200 obras paralisadas e R$ 31 milhões mensais de déficit. Proporcio-
nalmente, um rombo maior que o encontrado por Caiado no governo do Estado. Sob 
uma chuva de críticas, Iris baixou a cabeça, dedicou-se a sanear a máquina municipal 
e hoje, no seu terceiro ano de mandato, só tem motivos para comemorar. Dispõe de 
mais de R$ 1 bilhão em caixa para fazer e acontecer, deve levantar mais R$ 400 
milhões ano que vem e, por ter promovido Goiânia para a letra B no ranking do 
Tesouro Nacional, terá aval da União para um empréstimo de R$ 780 milhões 
junto a Caixa. É dinheiro demais, que ele não vai conseguir gastar até o final do 
seu mandato, daí a justificativa para a sua reeleição no ano que vem.
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REFoRMa aDMiNiStRatiVa tíMiDa EcoNoMiZa MUito poUco
Embora apresente a segunda parte da reforma administrativa como prova de que está cortando no osso para tentar levar Goiás ao reequilíbrio fiscal, 
o governador Ronaldo Caiado mandou para a Assembleia um projeto que apenas reduz cargos comissionados – em valor que, mensalmente, fica em 
torno de R$ 10 milhões, incapaz, portanto, de contribuir efetivamente para um verdadeiro ajuste financeiro. Faltou uma lipoaspiração para tirar os ex-
cessos da máquina estadual. o governo de Goiás é dono de veículos de comunicação, companhia de gás, companhia de telefonia, fábrica de remédios, 
empresa de ônibus e muito outras extravagâncias que nada têm a ver com as responsabilidades sociais e econômicas do Estado. Mas tudo isso ficou 
incólume. Nada foi cortado ou eliminado. os ralos que drenam os preciosos recursos do povo goiano continuam abertos. 

MaGUito tEM coNDENaÇÕES EM 2ª iNStÂNcia E EStÁ iNElEGíVEl
É preciso ir devagar com as especulações sobre uma possível candidatura de maguito Vilela a prefeito de Goiânia, caso iris Rezende não queira a reeleição. 
Primeiro, nunca houve no passado uma situação em que iris, podendo ser candidato, deixou de ser. E os 87 anos que ele fará em 2020 não vão atrapalhar em 
nada, com a saúde que ele exibe. iris sempre quer mais um mandato e tem cacife para isso. Depois, maguito tem 2 condenações em 2ª instância por improbi-
dade e, portanto, está incurso na Lei da Ficha Limpa, o que significa que não pode registrar candidatura a cargos eletivos. Claro: teoricamente, é possível uma 
reversão, na 3ª instância, mas pela lentidão da Justiça brasileira, isso é praticamente impossível até o ano que vem, quando ocorrerá a eleição. 

caNDiDato DE caiaDo EM apaREciDa É GlaUStiN FoKUS
É o governador Ronaldo Caiado em pessoa, e não qualquer intermediário, quem vai cuidar da articulação política dos partidos da 
sua base com vistas às três eleições municipais mais importantes de Goiás: Goiânia, aparecida e anápolis. Desde há muito tempo 
que esses colégios eleitorais passaram a eleger prefeitos sem alinhamento com o Palácio das Esmeraldas e acabam ajudando 
no crescimento da oposição ao governo do Estado, seja quem for o governador. Caiado não tem definição de nomes ainda, 
mas, pelo menos no caso de Aparecida, sabe-se que não hesitará em declarar apoio ao deputado federal Glaustin Fokus, do PSC 
(que se coligou com o DEm no pleito estadual do ano passado) o único problema é que o parlamentar tem muito mais alma de 
empresário que de político e teme que uma candidatura majoritária venha a prejudicar seus negócios – o que vem adiando a 
sua decisão sobre a disposição para disputar ou não a sucessão municipal em aparecida e passando uma imagem de frouxidão.

iNVEStiGaÇÃo SoBRE a caoa Vai REVElaR RENÚNcia FiScal MilioNÁRia
A inclusão da CAOA entre as empresas que serão investigadas pela CPI dos Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa promete desvendar uma das mais ousa-
das e milionárias operações dos governos passados para atrair investimentos em Goiás. Para vir para anápolis, a Caoa ganhou terreno, um gigantesco galpão, 
obras de infraestrutura e perdão do iCmS praticamente para todo o sempre. E, além de não pagar nada, ainda fatura com créditos de iCmS correspondentes 
ao que adquire como matéria-prima, gerando títulos podres que são vendidos no mercado paralelo a quem tem dívidas a quitar com a Secretaria da 
Fazenda. Uma mina de ouro. Com facilidade, as vantagens que a companhia recebeu já ultrapassam a casa do bilhão de reais e configuram um dos 
casos de renúncia fiscal mais escandalosos da história econômica do Estado. Há outras empresas com privilégios parecidos, claro – e uma delas é a 
mitsubishi, em Catalão – que também deveriam entrar no foco da CPi. mas não se sabe se os deputados terão coragem para ir fundo nas apurações. 

taMaNHo Da BaSE Na aSSEMBlEia SERÁ FiNalMENtE MoStRaDo
Dois projetos que estão em tramitação na assembleia vão mostrar se é verdade ou não que o governador Ronaldo Caiado formatou uma base de apoio no 
Legislativo e, em caso de resposta positiva, qual o tamanho e a margem de segurança que conseguiu a seu favor. São eles a segunda parte da reforma adminis-
trativa e as mudanças no Passe Livre Estudantil, ambas matérias com algum grau de polêmica e, portanto, capazes de por à prova o resultado da estratégia 
de distribuição de cotas de R$ 30 mil em nomeações e também indicações para diretorias e superintendências aos deputados, em troca dos seus votos. 
A decisão de recorrer ao fisiologismo causou estragos à imagem de Caiado, eleito supostamente para acabar com as práticas da velha política em Goiás 
– mas no final das contas sucumbindo às pressões dos parlamentares sedentos por cargos e favores no governo. A reforma administrativa deve ser 
aprovada sem maiores problemas, mas com o Passe Livre a situação se complica: os cortes foram muito drásticos e não têm a simpatia da assembleia. 

iRiS tEM MUito a ENSiNaR a QUEM QUiSER SE SaiR BEM No GoVERNo



3segunda-feira, 13 DE maio DE 2019 política

Economia 

Bolsonaro diz que governo vai 
corrigir tabela do Imposto de Renda

o presidente Jair 
Bolsonaro disse 
no último domin-

go (12) que o governo vai 
fazer a correção na tabe-
la do Imposto de Renda 
Pessoa Física para o ano 
que vem. Em entrevis-
ta à Rádio Bandeirantes, 
Bolsonaro afirmou que 
orientou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
que a tabela do IR deve 
ser corrigida “no mínimo” 
com a inflação. O governo 
também estuda aumentar 
os limites de deduções.

“Hoje em dia, o Impos-
to de Renda é redutor de 
renda. Falei para o Paulo 
Guedes que, no mínimo, 
este ano temos que cor-
rigir de acordo com a in-
flação a tabela para o ano 
que vem. E, se for possí-
vel, ampliar o limite de 
desconto com educação, 
saúde. Isso é orientação 
que eu dei para ele [Gue-
des]. Espero que ele cum-
pra, que orientação não é 
ordem. Mas, pelo menos, 
corrigir o Imposto de 
Renda pela inflação, isso, 
com toda a certeza, vai 
sair”, afirmou Bolsonaro.

A defasagem na tabe-
la do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) che-

ga a 95,46%, divulgou o 
Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal (Sindifisco 
Nacional) em janeiro. O 
levantamento foi feito 
com base na diferença 
entre a inflação oficial 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulada 
de 1996 a 2018 e as cor-
reções da tabela no mes-
mo período.

Desde 2015, a tabela 
do Imposto de Renda não 
sofre alterações. De 1996 
a 2014, a tabela foi corri-
gida em 109,63%. O IPCA 
acumulado, no entan-
to, está em 309,74%. De 
acordo com o Sindifisco 
Nacional, a falta de cor-
reção na tabela prejudica 
principalmente os contri-
buintes de menor renda, 
que estariam na faixa de 
isenção, mas são tributa-
dos em 7,5% por causa da 
defasagem.

Sergio Moro 
no STF

Na entrevista, Bolso-
naro também disse que 
pretende indicar o minis-
tro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, 

para a próxima vaga que 
for aberta no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Segundo o presidente, 
Moro tem “qualificação” 
para ser ministro da Corte 
Suprema. 

“Eu fiz um compromis-
so com ele [Moro] porque 
ele abriu mão de 22 anos 
de magistratura. Eu falei: 
‘a primeira vaga que tiver 
lá, está à sua disposição’. 
Obviamente, ele teria que 
passar por uma sabatina 
no Senado. Eu sei que não 
lhe falta competência 
para ser aprovado lá. Mas 
uma sabatina técnico-
-política, tá certo? Então 
vou honrar esse compro-
misso com ele e, caso ele 
queira ir para lá, será um 

grande aliado, não do go-
verno, mas dos interesses 
do nosso Brasil dentro do 
Supremo Tribunal Fede-
ral”, afirmou.

Durante o mandato de 
quatro anos, Bolsonaro 
poderá fazer duas indica-
ções ao Supremo. A próxi-
ma vaga será aberta em 
2020, quando o ministro 
Celso de Mello comple-
tará 75 anos e deve ser 
aposentado compulsoria-
mente. No ano seguinte, 
será a vez do ministro 
Marco Aurélio deixar a 
Corte.

Reformas
O presidente da Repú-

blica voltou a defender a 
necessidade da reforma 

da Previdência, que, atu-
almente está sob análise 
em uma comissão espe-
cial na Câmara dos De-
putados. “Acredito que a 
maioria dos parlamenta-
res vai nos dar o devido 
apoio por ocasião dessa 
reforma que precisa ser 
feita. É como uma vacina, 
né? Tem que dar a vacina 
no moleque, senão ele 
pode ter um problema 
mais grave lá na frente. 
A grande vacina no mo-
mento é a nova Previdên-
cia”. E acrescentou: “Com 
uma boa reforma previ-
denciária agora, vamos 
ter folga de caixa para 
atender às necessidades 
básicas da população 
brasileira”.

Sobre a medida pro-
visória da reforma admi-
nistrativa, que deverá ser 
apreciada esta semana 
no plenário da Câmara, 
o presidente disse não 
acreditar que o Congres-
so vá deixar caducar a 
medida, que foi modifi-
cada em uma comissão 
mista na semana passada. 
Para não expirar, o texto 
de conversão da medida 
provisória precisa  ter a 
votação concluída nas 
duas Casas até o dia 3 de 
junho.

Entre principais mu-
danças, a comissão mista 
decidiu tirar o Conselho 
de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) do 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública e trans-
feri-lo para o Ministério 
da Economia. Outra mu-
dança proposta foi des-
membrar o Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, trazendo de volta os 
ministérios das Cidades e 
da Integração Nacional.

Dia das Mães
Em sua conta no Twit-

ter, Bolsonaro lembrou 
o Dia das Mães e postou 
uma foto com sua mãe, 
dona Olinda, de 92 anos, 
no dia da sua posse. “Fe-
liz Dia das Mães. Essa é 
a minha, 92 aninhos. Um 
abraço a todos”, escreveu 
na rede social.

o presidente disse também que 
pretende indicar moro para o STF
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saúde

Vacinação contra gripe inclui 
professores e forças de segurança

aCampanha Nacio-
nal de Vacinação 
contra a Influen-

za  prossegue em Goi-
ás,  imunizando mais um 
grupo prioritário. A partir 
desta segunda-feira, dia 
13,  os professores das re-
des pública, particular e 
filantrópica e policiais ci-
vis, militares, bombeiros e 
pessoal da ativa das For-
ças Armadas estão convo-
cados a se dirigirem a um 
dos mais de 900 postos de 
saúde de todo o Estado.

Levantamento da Se-
cretaria da Saúde de Goi-
ás (SES-GO) desta sexta-
-feira, dia 10, revelam que 
Goiás ocupa a quarta co-
locação no País na quan-
tidade de pessoas vaci-
nadas, atrás apenas do 
Amazonas, Amapá e Espí-
rito Santo. Em Goiás, já fo-
ram aplicadas 1.101.527 
doses da vacina, o que 
representa 59% do total 
de pessoas a serem vaci-

nadas (1.862.979).
Mesmo considerando 

satisfatória a posição de 
Goiás do ranking nacio-
nal da vacinação, a co-
ordenadora de ações de 
imunização da Gerência 
de Imunizações e Rede 
de Frio da SES-GO, Joice 
Dorneles, faz um aler-
ta aos integrantes de 
todos os grupos prio-
ritários para que não 
deixem de se vacinar. 
A campanha prossegue 
até o dia 31 de maio.

Além dos professores, 
policiais e militares, tam-
bém integram os grupos 
prioritários para a vaci-
nação contra a Influenza 
as crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, ges-
tantes, puérperas (mulhe-
res com até 45 dias após 
o parto), trabalhadores 
da saúde, idosos (pesso-
as com 60 anos ou mais), 
portadores de doenças 
crônicas, indígenas, po-

pulação privada da liber-
dade e trabalhadores do 
sistema prisional.

Joice Dorneles des-

taca que a influenza é 
uma infecção viral agu-
da que afeta o sistema 
respiratório. É altamente 

transmissível e sujei-
ta a se transformar em 
epidemias sazonais. “A 
vacina reduz as inter-

nações, complicações e 
mortes decorrentes das 
infecções pelo vírus da 
influenza”, acentua. 

Campanha vai até 31 de maio
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iluminação

Serviço de iluminação pública atende 
mais de 60 bairros nesta semana
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos 
(Seinfra), realiza assis-
tência técnica e manu-
tenção de iluminação 
pública em toda a Capi-
tal. Além de acompanhar 
os trabalhos da empresa 
contratada, a pasta exe-
cuta com pessoal e equi-
pamentos próprios os 
serviços de iluminação 
em locais públicos como 
praças, viadutos, campos 
e quadras de esportes. A 
Secretaria também ins-
tala/troca luminárias e 
realiza melhoria de ilu-
minação pública nos di-
versos pontos da Cidade.

Desde o início des-
ta semana, os servi-
ços  concentram-se nos 
bairros Parque Santa 
Rita, Parque dos Cisnes, 
Parque Anhanguera, 

Vila Alpes, Setor Orien-
te Ville,  Jardim Itaipú,  
Setor Santa Genoveva, 
Setor Jaó, Jardim Brasil,  
Vila Canaã, Vila Itatiaia, 
Setor São Judas Tadeu, 
Jardim Colorado, Setor 
Jardim Novo Mundo, 
Setor Gentil Meire-
les, Setor Goiânia Viva, 
Parque Atheneu, Setor 
Vila Boa, entre outros. 
Durante esta semana 
a gestão municipal 
atendeu mais de 60 
bairros em diferentes 
regiões da Cidade.

De acordo com o ti-
tular da Seinfra, Dolzo-
nan da Cunha Mattos, 
a empresa contratada 
executa as demandas 
encaminhadas pela pas-
ta. Segundo o Secretário, 
são encaminhadas para 
a empresa Citelum as 
ordens de serviços com 
os locais onde a manu-

tenção deve ser feita e 
o trabalho executado  é 
fiscalizado. “Nosso com-
promisso é promover a 
eficiência da iluminação 
pública de Goiânia com 

modernização, expan-
são, operação e manu-
tenção do sistema de 
iluminação em alto grau 
de excelência”, pontua.

Ainda de acordo 

com Dolzonan, durante 
este ano a Prefeitura já 
atendeu mais de 800 
bairros. Algo em torno 
de 18.000 solicitações 
foram atendidas nos 

últimos quatro meses 
pela Citelum e Seinfra. 
“Melhoramos a ilumi-
nação de cerca de 400 
logradouros como pra-
ças, viadutos e campos 
de futebol. Também, 
instalamos 5 mil me-
tros de rede de baixa 
tensão para ilumina-
ção pública no último 
ano. Além disso, subs-
tituímos quase 13 mil 
lâmpadas, 13.224 relés 
e 3.301 reatores. Desta 
forma, estamos traba-
lhando para que nossa 
Cidade fique cada dia 
mais iluminada e com 
maior realce à sua ar-
quitetura e ao seu patri-
mônio histórico”, explica.

A população pode so-
licitar os serviços de ilu-
minação pelos telefones 
3524-8373 ou 3524-
8363 e pelo WhatsApp 
62 984937229.
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 Saiu o primeiro trailer de “it: a Coisa” 
2. No novo filme, os adolescentes do 
Clube dos Perdedores já estão adultos, e 
se passa 27 anos depois dos 
acontecimentos bizarros e sombrios do 
primeiro filme.

 “Vingadores: Ultimato” continua 

quebrando recordes! O último filme da 
saga avengers da marvel se tornou a 
segunda maior bilheteria da história, 
ultrapassando o clássico “Titanic” (1997), 
de James Cameron.

 O rapper Emicida lançou o clipe da sua 
mais nova música, “Eminência Parda”. A 

parceria com Dona Onete, Jé Santiago e 
Papillon faz parte de seu próximo álbum, 
ainda sem data de lançamento.

 A Rihanna anunciou oficialmente o 
lançamento de sua grife de roupas, a 
Fenty. A marca está sob o domínio do 
conglomerado de moda LVMH.

Uai BalaDa BUs
os Empresários Raul motta e Gustavo 

Guimarães chegam em Maceió com tudo 
com o projeto de BH UAI BALADA BUS , um 

ônibus luxuoso com , Dj, bar , segurança , todo 
climatizado , ele anda por toda orla de Maceió 
, com festas particular e aberto ao público em 

festa no sistema open bar , quem assina como 
Promoter e o queridíssimo Wilton Rocha , que 

promete noites incríveis .

TEaTRo
Com turnês por todos os continentes desde 

sua criação, o Imperial Russian Ballet chega a 
Goiânia com o inédito espetáculo “The Best 

of Tchaikovsky”, no dia 12 de maio, às 20h, no 
Teatro Rio Vermelho. A encenação é composta 

por trechos dos clássicos atemporais “O 
Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida” e “O 

Quebra-Nozes”. Cada artista do grupo tem a 
chance de mostrar seu potencial criativo ao 

máximo, afinal, ‘Imperial’ é o nível mais alto na 
concepção do balé russo, significando o melhor 

no mundo. A direção artística é de Gediminas 
Taranda.

PRocEsso TRiBUTÁRio
Na terça-feira, 14 de maio, os Procuradores 

do Estado de Goiás, Claudiney Rocha, Lázaro 
Reis e Marcílio Ferreira Jr. serão anfitriões no 

coquetel de lançamento do livro “Processo 
Tributário”, que são coautores. A recepção 
aberta ao público, das 19h às 21h, será no 
Espaço Cultural STJ. Entre os apoiadores 
do projeto estão a Associação Nacional 
de Procuradores do Estado (ANAPE), a 

Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(AJUFE), o Programa de Pós-graduação 

em Direito e Políticas Públicas (PPGDP) e o 
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário 

(IBDP).

sTaND UP
O comediante Thiago Ventura estará em 

solo goiano no mês de junho com seu novo 
show de stand up Pokas. Com produção 

local do Grupo Top Brasil e Cultura do Riso 
(culturadoriso.com), o humorista se apresenta 

em Anápolis na quinta-feira (06/06), às 19 
horas, no Teatro São Francisco. Na sexta-feira 

(07/06) a apresentação será em Goiânia, às 
19h, no Teatro Madre Esperança Garrido. 

Os ingressos estão com valores a partir de 
30 reais. Em seu terceiro show solo Pokas, 

Thiago Ventura faz piadas e conta histórias 
engraçadas sobre os seus últimos anos como 
comediante de stand up. Fala de liberdade de 
expressão, livre arbítrio, sexualidade, drogas, 

dogmas e da vida pessoal, sempre com seu 
inconfundível estilo da quebrada.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Desfile - As sócias Andrea Aprigio e Thais Morbeck receberam convidados para o desfile de Marcelo Quadros, que 
aconteceu na Emporium Lolithà. 

CasaCor - Eduardo Bittar, Alice Caldas e Karla Bittar no 
coquetel de inauguração da 23ª edição da CASACOR Goiás.

2 3

4

Livro - O treinador nas áreas de liderança e estratégia 
pessoal Vítor Cruz lançará o livro: “A estratégia mais 
importante da vida” dia 14 de maio, na Livraria Saraiva do 
Flamboyant Shopping.
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Exposição - Adryanna Melo, Geovanna Costa e Gracinha 
Caiado a primeira dama do Estado de Goiás conheceram a 
exposição CASACOR 2019.
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Hotelaria
o especialista em Gestão de Empresas, adriano Luiz artoni, acaba de assumir a gerência 
comercial do Prive Hotéis e Parques. Paralelo ao novo desafio profissional, artoni se de-
dica a um mBa em Gestão Estratégica de Negócios. Conhecedor do mercado goiano, ele 
traz no currículo cargos estratégicos em empresas como o Fujioka e a Rede Construção.

empreendedorismo
a Junior achievement Goiás realizou, em parceria com o SESi/FiEG, a 7ª edição da Gin-
cana interminiempresas, que reuniu alunos de 11 escolas, voluntários da oNG e repre-
sentantes das empresas participantes. o intuito foi promover a integração entre as 
equipes. a gincana também arrecadou alimentos para instituições de caridades.

cosmético
o Boticário recebeu recentemente o selo Cruelty Free, um reconhecimento formal de 
que não realiza testes em animais em nenhum estágio do processo de desenvolvimen-
to e produção, direta ou indiretamente, incluindo os fornecedores da marca. a certifi-
cação foi feita pela maior organização de direitos dos animais do mundo, a People for 
the Ethical Treatment of animals (PETa).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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investimento

Ampliação de mineradora pode 
investir R$ 1,2 bi em Catalão
em reunião com o 

governador Ronaldo 
Caiado, o presiden-

te-executivo da minera-
dora chinesa CMOC, Ste-
ele Li, anunciou projeto 
de investimento de cerca 
de R$ 1,2 bilhão para am-
pliação das atividades da 
companhia em Catalão, 
onde já atua há 40 anos. A 
última ampliação da em-
presa ocorreu em 2002, 
ou seja, há 17 anos.

Se confirmado, a expec-
tativa é de que dois mil 
novos empregos sejam 
gerados durante a fase de 
ampliação da mineradora, 
que deve durar dois anos, 
e outros 500 postos de tra-
balho sejam criados após a 
conclusão da obra. “Com 
estes postos de trabalho 
e investimentos pode-
mos fazer contribuições 
para o bem-estar e me-
lhorar a renda do povo 
goiano”, assegurou o 
presidente da CMOC.

Participaram da reu-
nião: o prefeito de Catalão, 
Adib Elias; e os secretá-
rios Andréa Vulcanis (Meio 
Ambiente), Wilder Morais 
(Indústria e Comércio), 
Antônio Carlos Lima (Agri-
cultura) e o presidente da 

AGR, Eurípedes Barsanulfo.
A multinacional está 

instalada em Catalão 
desde 1970 e atua na mi-
neração, principalmente, 
com o beneficiamento de 
nióbio e fosfatos, mine-
rais essenciais para o de-
senvolvimento de indús-
trias e para o crescimento 
da agricultura. A empresa 
processa, por ano, cer-
ca de R$ 2,3 milhões de 
toneladas de nióbio na 
mina de Catalão e, em 
Ouvidor, município vizi-
nho, outras 10 mil tone-
ladas do mesmo mineral.

O governador Ronaldo 

Caiado ressaltou o poten-
cial de Goiás na produção 
do nióbio, mineral utili-
zado para atingir grau de 
sofisticação e qualidade 
em produtos, principal-
mente, de informática. “Te-
mos, hoje, uma mina com 
potencial de ser, se não a 
maior, uma das maiores no 
mundo”, enfatizou.

Após apresentar a em-
presa, que tem atuação 
global e é uma das 15 
maiores do mundo, com 
filiais na Austrália, Congo, 
Europa e China, Steele Li, 
disse que a empresa quer 
se tornar uma das melho-

res empresas do setor no 
Brasil. O investidor tam-
bém salientou que a CMOC 
é constituída com valores 
como: segurança, saúde, 
meio ambiente e a área 
social. “Isso é pilar na nos-
sa empresa. Fazemos as 
melhores práticas no pa-
drão mundial”, sublinhou.

Caiado destacou que o 
Estado está comprometido 
em oferecer à companhia 
as condições e também 
celeridade para que os 
projetos sejam colocados 
em prática o mais rápido 
possível. “Vocês têm aqui 
uma liga perfeita onde o 

prefeito Adib Elias é nosso 
grande parceiro e, como 
tal, as ações municipais e 
do Estado se darão em to-
tal sintonia e celeridade”, 
reforçou o governador.

Para o prefeito de Cata-
lão, Adib Elias, a empresa 
entendeu que investir em 
Goiás é importante e “pro-
fícuo para a companhia e 
para nós”. Ele ressaltou a 
importância da minera-
ção para a cidade e como 
isso foi fundamental para 
transformar a cidade a 
partir da década de 1970. 
“Entendo que outras em-
presas se instalaram lá. 
A Mitsubishi, Suzuki, mas 
somos o que somos graças 
ao setor mineral. Não exis-
te um Estado mais rico do 
que Goiás no setor mine-
ral”, assegurou.

O secretário de Indús-
tria e Comércio, Wilder 
Morais, destacou ser mui-
to positiva a ampliação 
da CMOC, para a geração 
de emprego e renda para 
toda a região de Catalão 
e afirmou que a pasta 
será parceira da multina-
cional. “Temos uma Supe-
rintendência de Minera-
ção e temos uma equipa 
técnica altamente prepa-

rada, que conhece muito 
do assunto. Estamos à 
disposição”, frisou.

Na área ambiental, a 
companhia foi elogiada 
pela secretária estadu-
al de Meio Ambiente, 
Andréa Vulcanis. Recen-
temente, em iniciativa 
própria, sem a necessi-
dade de notificação, a 
mineradora pediu auto-
rização para secar uma 
barragem e transportar 
rejeitos de minério de 
nióbio para uma área 
estéril. “É importante re-
gistrar a iniciativa por-
que consideramos uma 
atitude muito respon-
sável do ponto de vista 
ambiental”, destacou.

Para Vulcanis, a ativi-
dade da empresa sendo 
segura do ponto de vista 
ambiental, terá da Secre-
taria todo esforço para 
atender à demanda com a 
maior agilidade possível. 
“Registramos a importân-
cia do empreendimento 
mineral para Goiás e a 
Secretaria de Meio Am-
biente quer ser parceira 
no sentido de promover, 
junto com a empresa, o 
desenvolvimento regio-
nal sustentável”, pontuou.
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O Bretas, rede de supermercados com lojas em Goiás e Minas Gerais, acaba de con-
quistar o Selo de Qualidade RA 1000 na página Reclame Aqui. A certificação foi de-
senvolvida com o objetivo de destacar as empresas que possuem os melhores índi-
ces de atendimento no site.  O selo é resultado da atuação do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) do Bretas ao longo de três anos junto à página Reclame Aqui.
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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 com-
promisso, 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. Con-
sultora 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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Atletismo

Brasil é campeão mundial do 
revezamento 4x100 no Japão

A seleção brasilei-
ra masculina de 
atletismo 4x100 

m, formada por Rodrigo 
Nascimento, Jorge Vides, 
Derick Souza e Paulo An-
dré de Oliveira, venceu a 
final do mundial da ca-
tegoria, com o tempo de 
38.05, a melhor marca 
do mundo este ano.

O resultado histórico 
ocorreu no último domin-
go (12) no Estádio Inter-
nacional de Yokohama, 
no Japão. Os brasileiros 
superaram os Estados Uni-
dos, com Michael Rodgers, 
Justin Gatlin, Isiah Young e 
Noah Lyles, por 2 centési-
mos de segundo (38.07). A 
Grã-Bretanha ficou em ter-
ceiro, com 38.15.

Os velocistas brasilei-
ros, que são treinados por 
Felipe de Siqueira da Silva, 

fizeram todas as passa-
gens de bastão sem erro, 
peermitindo a Paulo André 
fechar a prova na primeira 
colocação, assegurando a 
histórica vitória.

Com o resultado, o Bra-
sil volta a figurar entre 
as grandes equipes. Os 
quartetos nacionais têm 
três medalhas olímpicas: 
prata em Sydney 2000, 
bronze em Atlanta 1996 
e bronze em Pequim e 
duas em Mundiais: prata 
em Paris 2003 e bronze 
em Sevilha 1999.

O Estádio Internacio-
nal de Yohohama, em 
2002, foi palco também 
de outra grande vitória 
do esporte brasileiro. Foi 
lá que a seleção brasi-
leira de futebol conquis-
tou o pentacampeonato 
mundial de futebol.

o resultado histórico foi no mesmo 
local do penta no futebol
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