
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 577
quarta-feira, 7 DE agosto DE 2019

Sé
rg

io
 R

oc
ha

 

Cidades  | 4

Cidades  | 4

PROCON

iNsCRiçãO 

Avianca e Caixa são as 
empresas mais reclamadas 
no mês de julho, diz Procon 

Abertas inscrições para a 9ª 
corrida ‘Aparecida Correndo 

Pela Vida – Contra as Drogas’
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Lissauer Vieira 
estabelece corte de 

gastos e Alego deve 
economizar mais 

de R$ 9 milhões no 
exercício de 2019
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n Não saiu nada da ajuda prometida 
pelo governador Ronaldo Caiado ao 
prefeito de Catalão Adib Elias, que espe-
rava receber pelo menos a metade dos 
R$ 11 milhões necessários para a obra do 
arco viário da cidade. 

n Muito estranho: a Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação pas-
sou a ter jurisdição sobre a Metro-
bus, que opera o deficitário Eixo 
Anhanguera e nada tem a ver com 
a área de ciência & tecnologia do 
governo do Estado. 

n Um tradicional instituto concluiu 
pesquisas nas 30 maiores cidades 
goianas que apontaram apenas 2 pre-
feitos em boa situação eleitoral: Adib 
Elias, de Catalão, e Gustavo Menda-
nha, de Aparecida. Só esses.

n Foi ingênuo o apelo do governador 
Ronaldo Caiado ao presidente Jair 
Bolsonaro, durante a visita a Anápó-
lis, para que autorizasse o ministro 
Paulo Guedes a liberar empréstimos a 
Goiás. O assunto é 100% técnico. 

n Não é bem verdade que a constru-
ção da nova sede da Assembleia, no 
Park Lozandes, segue a todo vapor. 
Ocorre que, sem o repasse integral do 
duodécimo, falta dinheiro e por isso a 
obra caminha a passo de tartaruga.

n Mesmo com medidas de res-
trição adotadas pelo governador 
Ronaldo Caiado, as despesas com 
a folha do funcionalismo e com a 
manutenção da máquina subiram 
no semestre passado 14% a pri-
meira e 8% a segunda. 

n A lei assinada pelo governador Ro-
naldo Caiado suspendendo as garan-
tias dadas à Enel, no sentido de que 
não seria responsabilizada por dívidas 
antigas da Celg, foi anulada pela Justi-
ça, em decisão liminar. Como previsto.

n A base fragilizada do governo na 
Assembleia é produto dos erros do 
secretário Ernesto Roller e da inabi-
lidade do líder Bruno Peixoto. Mas o 
governador Ronaldo Caiado não tem 
alternativas para trocar os dois.

n Nas últimas reuniões, pelo menos 
as públicas, da equipe do governo do 
Estado, a secretária Cristiane Schmidt 
assumiu a postura de observadora si-
lenciosa. Antes a mais falante, agora 
ela chega muda e sai calada.  

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

O ex-governador Marconi Perillo está mais convencido do que nunca quanto 
ao acerto da sua estratégia de se afastar do cenário político estadual e deixar 
o campo aberto para que o seu adversário Ronaldo Caiado siga em frente às 
custas de tropeções nas próprias pernas. Radicado em São Paulo, com raras 
viagens a Goiânia ou ao seu sítio em Pirenópolis, Marconi aproveita para se 
dedicar à sua defesa nos quase 15 processos judiciais a que responde e, mes-
mo sabendo que a Justiça é lenta no Brasil e que esse martírio forense pode 
se prolongar por mais de 10 anos, acredita que essa situação não haverá pre-
juízos para o seu oportuno retorno à política. Enquanto isso, é com prazer que 
assiste ao que entende ser a erosão do prestígio de Caiado e à falta de rumo 
do governo, sem que seja necessária qualquer contribuição da oposição para 
acelerar os desgastes ou criar obstáculos para o Palácio das Esmeraldas. O ex-
-governador tucano segue uma máxima que aprendeu lendo comentários de 
Napoleão Bonaparte sobre a guerra: quando o inimigo erra, jamais atrapalhe. 
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lUiZ caRloS Do caRMo coNStRUiU UMa poNtE RUMo ao ptB
Discretamente, o senador Luiz Carlos do Carmo estabeleceu pontes, em Brasília, que podem levá-lo para o PTB – inclusive recebendo o co-
mando do partido em Goiás, em substituição ao ex-deputado federal Jovair Arantes. Insatisfeito com o MDB nacional, que insiste em manter 
a legenda em nível estadual sob o comando do sem mandato Daniel Vilela e do seu pai também sem mandato Maguito, Luiz Carlos do Carmo 
aguarda agora uma resposta do restante do grupo dissidente emedebista, parte do qual foi expulso (os prefeitos Adib Elias, de Catalão; Paulo 
do Vale, de Rio Verde; e Fausto Mariano, de Turvânia), mas aguarda uma intervenção milagrosa que possa cancelar a medida e restabelecer 
as filiações. Não há muita pressa, porque o prazo para a definição partidária de quem deseja disputar as eleições do ano que vem termina em 
abril. Mas é claro que também não é conveniente deixar as coisas para a última hora – e eles devem resolver neste ano ainda.

caNDiDatURa DE iRiS RESolVE o pRoBlEMa DE caiaDo EM GoiÂNia
Iris Rezende vai disputar a reeleição e terá o apoio do governador Ronaldo Caiado, que, assim, se livrará dos ine-
vitáveis problemas políticos que ganharia caso fosse obrigado a lançar um nome para a prefeitura de Goiânia (e, 
na base do Palácio das Esmeraldas, hoje todas as cogitações são frágeis). Como Iris será o favorito, com grandes 
possibilidades de vencer, Caiado pode até receber parte dos louros de apoiar uma candidatura vitoriosa na capital 
– que tem a tradição de sempre eleger nomes de oposição ao governo estadual. Não à toa, o governador tem 
sido presença assídua nos megamutirões iristas pela periferia de Goiânia – no último, chegou antes mesmo do 
velho cacique emedebista – para posar ao lado do prefeito em cenas sorridentes e repletas de povo. 

coNSUltoR FaRÁ o pRoJEto DE REFoRMa Da pREViDÊNcia EM GoiÁS
O rombo mensal de R$ 200 milhões na folha de pagamento do Estado, por conta das aposentadorias dos servidores, só será enfren-
tado pelo governador Ronaldo Caiado em 2020, se for. Um projeto com medidas de impacto para reformar a previdência em Goiás 
foi encomendado ao consultor Paulo Tafner (carioca como a secretária da Economia Cristiane Schmidt), talvez o maior especialista 
no setor, em termos de Brasil. O pré-diagnóstico que ele fez definiu a situação atual como de “desequilíbrio” total, especialmente na 
Segurança Pública e na Educação. A envergadura do trabalho, portanto, exige muito prazo. E, até o momento, nem sequer o processo 
de dispensa de licitação para a contratação de Paulo Tafner chegou ao final. 

pSDB E MDB SE iGUalaM ao ESpalHaR a MESMa FaKE NEWS SoBRE aDESÃo DE pREFEitoS
Dois partidos, PSDB e MDB, dois presidentes estaduais, Jânio Darrot e Daniel Vilela, e uma mesma fake news, ou seja, as declarações em que 
anunciam estar se preparando para receber de prefeitos interessados em novas legendas para disputar a reeleição no que vem. Não acre-
ditem nisso, leitora e leitor. Nem PSDB nem MDB foram procurados por qualquer liderança política de importância, menos ainda prefeitos 
municipais. E ainda: não o serão, pelo menos daqui até o fechamento da data de filiação partidária obrigatória para quem quiser ser candidato 
em 2019, que mudou e agora ocorrerá em abril vindouro. Até lá, o que vai se ver é muita conversa fiada, mas é mais fácil haver defecções do 
que adesões aos dois maiores partidos da oposição em Goiás.

aFiNal, o QUE HoUVE coM a SaÚDE DE caiaDo Na SEMaNa paSSaDa?
Segundo o deputado federal José Nelto, o que o governador Ronaldo Caiado teve há alguns dias foi “uma gripe”. Já o jornalista Nílson Gomes 
assegura que tudo não passou de “uma virose”. Oposicionistas espalham que se trataria do começo da “doença de Alzheimer”. E o próprio 
Caiado, nas redes sociais, jurou que foi acometido por “um quadro febril”. Com tantas notícias contraditórias, é natural que se espalhem bo-
atos sobre a saúde do governador, que também, para outros, estaria sofrendo com sequelas da queda violenta que levou de uma mula, em 
2017. A falta de transparência da comunicação do governo, que se omitiu até agora sobre o assunto, tem estimulado a boataria.

EStRatÉGia DE MaRcoNi É SiMplES: QUaNDo o iNiMiGo ERRa, NÃo atRapalHE
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exercício de 2019

Lissauer estabelece corte de gastos e 
Alego deve economizar mais de R$ 9 mi

V isando reduzir 
os custos do Po-
der Legislativo e 

ampliar a economia da 
Casa, o presidente da 
Assembleia Legislativa, 
deputado Lissauer Viei-
ra (PSB), vem imple-
mentando uma série de 
medidas de contenção 
de gastos no Parlamen-
to goiano, entre elas, 
a criação do terceiro 
turno e a nova licita-
ção para aluguel de ve-
ículos. Através dessas 
ações, é esperada, ape-
nas para este primeiro 
ano da 19ª Legislatura, 
uma economia superior 
a R$ 9 milhões.

A expectativa é de que, 
com a adoção do terceiro 
turno, a Alego economi-
ze aproximadamente R$ 
750 mil mensais, uma 
vez que, com a medida, 
não será mais necessá-
rio realizar o pagamento 

de horas extras para os 
servidores que tiverem 
que participar de sessões 
ou atividade legislativas 
promovidas pela Casa 
após às 18h. 

De acordo com o presi-
dente Lissauer, as sessões 
solenes de homenagens 
ou entregas de medalhas, 
por exemplo, tinham um 
alto custo para o Parla-
mento, porque todos os 
servidores responsáveis 
por trabalhar nessas ce-
rimônias recebiam horas 
extras. “Agora, são os dire-
tores e chefes de depar-
tamento que organizam 
quem vai trabalhar em 
cada turno. O terceiro tur-
no funciona das 16h às 
22h e sempre que tiver 
alguma atividade na Casa 
após às 18h teremos ser-
vidores escalados para 
trabalhar sem gerar cus-
tos a mais para o Poder 
Legislativo”, explicou.

Frota de Veículos
Buscando enxugar ain-

da mais as despesas do 
Poder Legislativo, o presi-
dente da Alego vem pro-
movendo um “pente-fino” 
nos contratos de presta-
ção de serviços mantidos 
na Casa, entre eles, a lo-
cação de veículos. Segun-
do Lissauer, uma nova 
licitação já foi realizada 
e a perspectiva é de que 
a Assembleia economize 
cerca de R$ 250 mil com 
o novo convênio.

“Estamos revisando 
todos os contratos e cor-
tando despesas. A partir 
deste semestre já vamos 
formalizar a nova licitação 
do contrato de alugueis de 
veículos da Casa, o que vai 
gerar para o Parlamento 
uma economia de R$ 250 
mil. Nossa ordem é redu-
zir custo e estamos traba-
lhando para isso”, afirmou 
o presidente Lissauer.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
estabelece corte de gastos e o Parlamento 
de economizar mais de R$ 9 milhões em 2019
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Câmara aprova texto-base da reforma 
da Previdência por 370 votos a 124
Por 370 votos a favor, 
124 contra e 1 absten-
ção, o Plenário da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou, em segundo turno, o 
texto-base da proposta 
de emenda à Constitui-
ção que reforma da Pre-
vidência. Sob aplausos, 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
proclamou o resultado à 
0h38 desta quarta-feira 
(7), depois de cinco ho-
ras de debates.

A sessão foi encerrada 
logo após o anúncio do 
placar. Segundo Maia, os 
deputados começarão a 
discutir os destaques em 
sessão marcada para as 9h 
de hoje. No segundo turno, 
só podem ser votados des-
taques e emendas supres-
sivas, que retiram pontos 

do texto. Propostas que 
alteram ou acrescentam 
pontos não podem mais 
ser apresentadas.

A sessão para votar a 
reforma da Previdência em 
segundo turno começou às 
19h15, depois de Rodrigo 
Maia passar o dia esperan-
do a formação de quórum 
no Plenário da Casa. Por 
volta das 19h50, os depu-
tados rejeitaram um re-
querimento do PSOL para 
retirar a proposta de pauta, 
por 306 votos a 18.

Por volta das 20h55, 
os parlamentares vota-
ram um requerimento 
dos líderes para encer-
rar as discussões depois 
de dois deputados te-
rem falado contra e dois 
a favor. Aprovado com 
350 votos favoráveis e 

18 contrários, o requeri-
mento ajudou a acelerar 
a sessão. Em seguida, 
deputados do centrão e 
do governo esvaziaram 
o Plenário para forçar 
Rodrigo Maia a encer-
rar e reabrir a sessão, 
reduzindo o número de 
requisições da oposição 
para alongar os debates.

No início da noite, os 
parlamentares aprovaram, 
em votação simbólica, a 
quebra do prazo de cinco 
sessões entre as votações 
em primeiro turno e em 
segundo turno para que 
a PEC pudesse ser votada 
ainda nesta madrugada. 
Nas últimas horas, o Ple-
nário aprovou requerimen-
tos para acelerar a sessão, 
como o que rejeitou em 
bloco todos os destaques 

individuais e o que impe-
diu o fatiamento da vota-
ção do texto principal.

O primeiro turno da 
proposta foi concluído no 
dia 13 de julho. Na oca-
sião, o texto principal foi 
aprovado por 379 votos 
a 131. Em segundo turno, 
são necessários também 
308 votos para aprovar 
a PEC, e os partidos po-
dem apresentar somente 
destaques supressivos, 
ou seja, para retirar par-
tes do texto. Concluída a 
tramitação na Câmara, a 
matéria segue para análi-
se do Senado, onde tam-
bém será analisada em 
dois turnos de votação.

Divergências
A oposição ainda ten-

ta modificar trechos da 

proposta e anunciou 
que apresentará os nove 
destaques a que tem di-
reito para tentar retirar 
pelo menos quatro itens 
do texto da reforma. Es-
tão no foco dos partidos 
da oposição a retirada 
de trechos como as mu-
danças na pensão para 
mulheres, nas aposen-
tadorias especiais, na 
pensão por morte e as 
regras de transição.

A líder da Minoria, de-
putada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), reiterou nessa 
terça-feira (6) que oposi-
ção trabalhará na “redução 
de danos” ao trabalhador. 
Entre os pontos que a 
oposição tentará retirar da 
reforma estão a restrição 
ao abono salarial a quem 
recebe até R$ 1.364,43 em 

renda formal e a redução 
de novas pensões a 50% 
do salário médio do cônju-
ge falecido, com acréscimo 
de 10 pontos percentuais 
por dependente.

No entanto, para depu-
tados da base governista, 
os destaques serão rejei-
tados independentemente 
dos esforços dos partidos 
de oposição. “A oposição 
está obstruindo, e obs-
truir significa não traba-
lhar para que Brasil possa 
avançar. Nós vamos, queira 
a oposição ou não, votar a 
reforma, a nova Previdên-
cia, para que o País volte a 
crescer e para que façamos 
com que ele volte a gerar 
emprego e oportunidade 
de vida ao povo brasileiro”, 
disse o deputado Darci de 
Matos (PSD-SC).
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Avianca e Caixa são as empresas 
mais reclamadas no mês de julho

a Super intendên-
cia de Proteção 
aos Direitos do 

Consumidor de Goiás 
(Procon Goiás) divulgou, 
recentemente, o ranking 
das empresas que mais 
tiveram reclamações no 
mês de julho de 2019. 
Voltaram a ficar no topo 
da lista a Oceanair Li-
nhas Aéreas S/A (Avian-
ca), e a Caixa Econômica 
Federal (CEF), figurando 
respectivamente em pri-
meiro e segundo lugar.

Ao todo, foram 50 em-
presas que entraram na 
lista e que foram alvo da 
insatisfação dos consumi-
dores em julho deste ano. 
De acordo com a superin-
tendência, a divulgação é 
mais um serviço prestado 
pelo Procon Goiás e “ob-

jetiva dar conhecimento 
ao consumidor goiano 
sobre as empresas mais 
demandadas junto ao se-
tor de atendimento”.

De acordo com o órgão, 
a lista denominada de 
“Ranking de Processos Ins-
taurados”, é composta so-
mente pelos processos ad-
ministrativos instaurados, 
ou seja, pelas empresas 
que esgotaram todas as 
tratativas pré-processuais.

A companhia aérea 
Avianca lidera o ranking 
de processos, devido aos 
transtornos causados pelo 
pedido de recuperação 
judicial da mesma. Em se-
gundo lugar ficou a Caixa 
Econômica Federal.

O Procon Goiás escla-
rece ainda que no total 
do conglomerado Claro 

S/A, que também figura 
na lista, é agregado os 
totais de telefonia móvel, 
TV por Assinatura (NET) e 
telefonia fixa.

A reportagem do Dia 
Online entrou em con-
tato com a CEF por e-
-mail, e aguarda um 
posicionamento. Ainda 

não foi possível o con-
tato com a Avianca.

Ranking do Procon 
Goiás que traz Avianca e 
Caixa como líder objetiva 
informar população

Conforme o Procon 
Goiás, com a publicação 
mensal dos rankings, o ór-
gão quer fazer com que os 

consumidores avaliem os 
riscos ao contratar os ser-
viços ou adquirir produtos 
de uma determinada em-
presa. “A partir dos dados 
é possível levar ao conhe-
cimento de todos quantos 
atendimentos, quantas 
reclamações (processos) e 
qual a representatividade 

disto na estatística do ór-
gão”, declara o site oficial.

Por outro lado, as em-
presas têm a oportunidade 
de detectar os problemas 
mais comuns e rever a 
qualidade de seus serviços 
e produtos ofertados, para 
que sua credibilidade não 
seja afetada.

Ao todo, foram 50 empresas 
que entraram na lista e que 
foram alvo da insatisfação dos 
consumidores em julho deste ano
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cORRida 

Abertas inscrições para a 9ª corrida ‘Aparecida 
Correndo Pela Vida – Contra as Drogas’
Com o objetivo de com-
bater o uso de entorpe-
centes e conscientizar a 
população do município, 
a Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia realiza 
no dia 06 de outubro a 
nona edição do projeto 
Aparecida Correndo Pela 
Vida – Contra as Drogas. 
A corrida já está com ins-
crições abertas e seguem 
até o dia 30 de setembro. 
Atletas profissionais e 
amadores interessados 
podem se inscrever pelo 
site correndopelavida.net. 
As inscrições presenciais 
podem ser feitas a partir 
do dia 16 de setembro no 
Stand da organização no 
Aparecida Shopping.

“O evento é uma ini-
ciativa de caráter espor-
tivo social, educacional 
e de prevenção a saúde, 
promovido pela Prefei-
tura de Aparecida de 

Goiânia e Associação 
Goiana Carmelo e tem 
como objetivo conscien-
tizar os moradores de 
Aparecida de Goiânia so-
bre o uso indiscriminado 
das drogas”, enfatizou o 
prefeito Gustavo Men-
danha. O coordenador 
do projeto, Júlio Lemos, 
destaca que para este 
ano são esperadas mais 
de duas mil inscrições 
e a participação de oito 
mil pessoas no evento.

Os valores das ins-
crições variam de acor-
do com cada categoria 
sendo R$ 40 + 2 quilos 
de alimentos não pere-
cíveis (obrigatório) para 
os adultos; R$ 20 + 2 
quilos de alimentos não 
perecíveis (obrigató-
rio) para pessoas acima 
de 60 anos; 2 quilos de 
alimentos para as cate-
gorias infanto juvenil e 

maratoninha e 2 quilos 
de alimentos não perecí-
veis, para portadores de 
alguma deficiência física.

Além da corrida, a 
programação também 
contará com duas blitzes 

educativas, seminários e 
um concurso de redação 
voltado para alunos da 
rede municipal de en-
sino. “O concurso busca 
incentivar os alunos a 
buscarem práticas sau-

dáveis e gerar uma dis-
cussão na comunidade 
escolar sobre os peri-
gos e consequências do 
uso das drogas”, explica 
o Coordenador do pro-
jeto Júlio Lemos.

A largada da corrida 
será no dia 06 de outubro 
às 7h30, na Avenida Inde-
pendência em frente ao 
Aparecida Shopping  para 
a categoria de deficientes 
físicos. Às 7h40  sai a ca-
tegoria dos 5 km e 10 Km 
e às 7h50 será a saída da 
categoria juvenil. A ma-
ratoninha terá início às 
9h, no mesmo local. Os 
atletas poderão escolher 
entre os percursos de 5 
km e 10 km; infanto-ju-
venil 800 metros; o tra-
jeto para os deficientes 
será de 5 km e a marato-
ninha terão trajetos de 
60, 80, 100 e 200m.

A entrega dos kits 
será realizada nos dias 
04 e 05 de Outubro, das 
12h às 21h, na sala ofi-
cial da organização do 
evento localizada no 
Aparecida Shopping – 
Av. Independência.
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

  Kristen Stewart fala que “parecia uma 
babaca” na época de “Crepúsculo” por se sentir 
frustrada e não querer ser o centro das atenções.

  Já faz algum tempo desde que o Davi se 
prepara pro lançamento de seu primeiro 

álbum solo. Esse momento chegou e o artista 
entregou ao público “Ritual”.

  Shawn Mendes liga de facetime para fã 
brasileira que está à espera de transplante 
e por motivos de saúde não pode ir ao 

show do cantor.

  Pitty lançou o clipe para seu novo single, 
“Ninguém é de Ninguém”. E o vídeo mostra 
um monte de gente sendo livre e beijando 
quem tem vontade.

a casa
“A Casa” traz diversidade 

musical de 9 a 11 de agosto, 
público poderá conferir 

sete shows no complexo de 
entretenimento. A segunda 

semana de shows do complexo 
de entretenimento “A Casa” 

promete agitar a capital goiana. 
De 9 a 11 de agosto passarão 

pelo palco do Vale Encantado, 
a banda Skank, Zé Neto e 

Cristiano, Kleo Dibah e Ivan 
e Alexandre, Maneva, 3030 e 
Vitão. Os shows de variados 

gêneros musicais promete 
agradar o público eclético, 

frequentador do evento.

DoN MElcHoR
No dia 8 de agosto, uma das 

mais recentes criações de 
Enrique Tirado – a safra 2016 
de Don Melchor – poderá ser 

degustada em um evento 
em petit comitê oferecido à 

imprensa e influenciadores, no 
Iz Restaurante, às 13h00 em 
Goiânia, com a presença do 

ilustre enólogo.

EMBaiXaDoR
O McDia Feliz vem aí e 

terá um reforço de peso. O 
jornalista e apresentador Felipe 

Andreoli abraçou a causa e 
será o embaixador em 2019. 

A 31ª edição do McDia Feliz 
acontece no dia 24 de agosto 

e se consolidou como uma 
das maiores campanhas de 

arrecadação de fundos do Brasil 
para crianças e jovens.

ÓTica
O casal de empresários Luciana 

de Campos Fernandes e seu 
esposo Cristiano Rodrigues de 
Oliveira realizam um coquetel 
de lançamento da nova marca 
“Óticas Luciana”, que antes se 
chamava Óticas JF. O coquetel 

acontece nesta quinta (08) será 
servido pelo Buffet do chef 

Pedro Ernesto, contará com as 
vozes da maravilhosa Cláudia 

Garcia e do mais goiano de todos 
os cantores, João Marcelo. A 

produção do evento está a cargo 
de Sam Mucyo.

3x4

1

Titãs - O Teatro Rio Vermelho receberá na noite de sexta, às 22h do dia 23 de agosto, o show da banda “Titãs”, com a Turnê “Trio Acústico”.

Rodízio - O empresário Oswaldo Nogueira e a 
advogada Silvania Costa curtiram o rodízio de vinhos 
do Badio Winebar, em Goiânia.

2 3

4

Hair Stylist - O Hair Stylist português Tiago Parente volta a atender 
em Goiânia, no MOS Organic Hair Spa, nos dias 13 e 14 de agosto.
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Stand up - O youtuber Whindersson Nunes apresenta no dia 
14 de setembro, às 20h, no Goiânia Arena, seu novo stand-up  
“WHINDERSSON NUNES EM SEU MISTERIOSO SHOW”.
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Tecnologia
Em agosto, a Sicredi Cerrado apresenta novos 
recursos de modernidade e conforto em sua 
nova agência, localizada na Av T-9, no Jardim 
América. A estrutura com mais de 617 m² irá 
oferecer três caixas e nove pontos de atendi-
mento. A novidade após as obras é a aquisição 
de um totem touch interativo, que dá acesso 
a números do Sicredi, a trajetória da primeira 
instituição cooperativa de crédito brasileira e 
ainda realiza simulações de produtos a partir 
da apresentação de campanhas.

Varejo
Em construção na Avenida Independência, 
na região da 44, Centro de Goiânia, o Sho-
pping Gallo está com 90% do seu espaço 
vendido. Segundo dados até julho, 426 das 
536 lojas estão comercializadas. Além de 
marcas locais, players nacionais já confirma-
ram presença no novo centro de compras: 
Lojas Americanas Express e o Giraffas.

endiVidamenTo
De acordo com dados do Banco Central, o 
endividamento das famílias é o maior dos 
últimos três anos. A taxa de endividamen-
to em relação à renda acumulada em 12 
meses em maio subiu para 44,04%, maior 
nível desde abril de 2016, quando chegou 
a 44,2%. Em maio de 2018, a taxa era de 
41,9%. Já em abril de 2015, chegou a 46,8%. 
O dado inclui crédito habitacional.

china
A China permitiu que sua moeda chegas-
se a 7 yuans por dólar para compensar 
perdas com tributação. A medida é uma 
reação às tarifas anunciadas por Trump 
em mais US$ 300 bilhões de produtos chi-
neses. Essa é uma forma de amortecer o 
impacto da guerra comercial entre as duas 
nações. Como reflexo, as bolsas de todo 
o mundo fecharam em baixa. No Brasil, 
houve queda de 2,5%.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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ProdUÇÃo indUSTrial

Venda de veículos aumenta 12,1% 
no primeiro semestre, diz Anfavea
a venda de veículos 

no país aumentou 
12,1% de janeiro a 

julho de 2019 na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior, passando 
de 1,38 milhão de uni-
dades para 1,55 milhão. 
Quando comparadas as 
vendas de julho de 2019 
(243,6 mil) com o mesmo 
mês de 2018 (217,5 mil), 
houve elevação de 12%. 
Na comparação com ju-
nho, os licenciamentos 
aumentaram 9,1%.

Os dados foram di-
vulgados hoje (6) pela 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

A exportação de veículos 
montados caiu 38,4% de 
janeiro a julho na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Em relação 
a julho de 2018, a venda 
para o exterior caiu 15,7% e 
ante junho deste ano houve 
aumento de 4,2%.

“Continuamos tendo 
queda nas exportações ba-
sicamente por conta da Ar-

gentina. Este mês tivemos 
um pequeno acréscimo de 
exportações para Colômbia 
e México que ajudou a di-
minuir essa queda, mas ex-
portação é um número que 
estamos estimando que 
poderá gerar queda no to-
tal do ano de cerca de 29%”, 
afirmou o presidente da An-
favea, Luiz Carlos Moraes.

Segundo a associação, a 
produção dos sete meses 
de 2019 aumentou 3,6% 
ante o mesmo período 
do ano passado, ao pas-
sar de 1,68 milhão para 
1,74 milhão de veículos 
produzidos. Na compa-
ração entre os meses de 
julho houve crescimento 
de 8,4%. No sétimo mês 
deste ano a produção 
chegou a 266,4 mil. Na 
comparação com junho 
o aumento foi de 14,2%.

“A produção teve um 
crescimento importante 
em linha com o cresci-
mento do mercado interno 
e também compatível com 
o novo cenário das expor-
tações”, disse Moraes.
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Pela segunda vez, a DMCard está indicada ao prêmio Época Negócios ReclameA-
QUI. A premiação é uma parceria entre o respeitado site de satisfação do consumi-
dor com a revista Época Negócios e tem como objetivo premiar as empresas que 
praticam o atendimento de excelência para com seus consumidores. De acordo com 
a organização, o evento já é considerado o “Oscar do atendimento brasileiro”.
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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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pan de Lima 

Pratas no atletismo são os destaques do Brasil
no 14º dia de dis-

putas dos Jogos 
Pan-Americanos, 

os melhores resultados 
da delegação brasileira 
vieram do atletismo, com 
as pratas de Altobeli San-
tos da Silva, na prova de 
5.000 metros, e de An-
dressa de Morais, no lan-
çamento de disco.

Na prova de 5.000 me-
tros, Altobeli da Silva fez 
uma corrida muito boa 
para ficar com a segunda 
colocação. Após passar a 
maior parte da prova no 
pelotão intermediário, o 
brasileiro deu um sprint 
nos metros finais e com-
pletou com o tempo de 
13min54s42, apenas um 
décimo mais rápido do ter-
ceiro colocado, o chileno 
Carlos Martin. O vencedor 
foi o mexicano Daniel Fer-
nando Martinez.

Já Andressa de Morais 
viu a conquista do ouro 
muito de perto ao conseguir 
lançar o disco a 65m98 de 
distância, batendo o recorde 
sul-americano da prova. 

Mas na última rodada de 
lançamentos a cubana Yai-
mé Pérez Téllez alcançou 
66m58 e ficou com o ouro, 
além de bater o recorde 
pan-americano. Andressa 
teve uma última chance 
de ultrapassar a marca da 
cubana, mas queimou o 
lançamento.

A outra brasileira na 

prova, Fernanda Borges, 
terminou em terceiro ao 
lançar o disco a 62m23.

Finais no atletismo
No decorrer da tarde 

desta terça (6), os brasi-
leiros foram muito bem 
em provas de velocidade 
do atletismo, alcançando 
diversas finais marcadas 

para amanhã.
Na prova masculina 

dos 100 metros rasos, 
dois brasileiros fizeram 
os melhores tempos das 
classificatórias. Rodrigo 
Pereira do Nascimento foi 
o melhor no geral com o 
tempo de 10s27, e Paulo 
André ficou em primeiro 
em sua bateria após lar-

gar muito bem para ficar 
com o tempo de 10s29. 

Nos 100 metros, mas 
no feminino, Vitória Cris-
tina Silva Rosa correu em 
11s40, conseguindo o ter-
ceiro melhor tempo das 
classificatórias.

Outra prova com bra-
sileiro brilhando para al-
cançar a final foi a dos 
400 metros com barreira. 
Alison Brendom Alves do 
Santos fez 49s74 para 
avançar para a decisão.

Tênis de mesa
Hoje dois atletas de 

tênis de mesa alcança-
ram a classificação para 
a semifinal de simples e 
garantiram ao menos o 
bronze para o Brasil.

No feminino, Bruna 
Takahashi derrotou a nor-
te-americana Lily Zhang 
por 4 sets a 3 e enfrenta, na 
final, Adriana Diaz, de Por-
to Rico. Com esta classifi-
cação a brasileira garantiu 
sua terceira medalha nesta 
edição do Pan. Ela já havia 
garantido um bronze nas 

duplas femininas e outra 
nas mistas, esta no final da 
noite de ontem ao lado de 
Gustavo Tsuboi.

Já no masculino, Hugo 
Calderano venceu o me-
xicano Marcos Madrid por 
4 sets a 0 para alcançar as 
semifinais, que serão dis-
putadas amanhã. O adver-
sário do brasileiro será o 
canadense Eugene Wang.

Decisão no remo
Outra modalidade na 

qual o Brasil garantiu vaga 
na final foi no remo. Na 
prova da categoria M2x, 
Lucas Vertheine e Uncas 
Tales se classificaram na 
repescagem. A final será 
na próxima quinta(8).

Estreia do basquete
Hoje também foi dia de 

estreia do Brasil no bas-
quete feminino. Nossa se-
leção derrotou o Canadá 
por 79 a 71. Com este re-
sultado, a equipe brasileira 
precisa de apenas mais um 
triunfo para se classificar 
para a fase semifinal.
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