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n Diminuiu a atividade da primei-
ra dama Gracinha Caiado nas redes 
sociais, nos últimos dias, depois do 
troca-tapa verbal entre o governador 
Ronaldo Caiado e o ex Marconi Perillo, 
envolvendo até insultos a familiares.

n A vereadora Dra. Cristina, que teve 27 
mil votos para deputada estadual, mas 
não se elegeu, pode deixar o PSDB, 
desconfiada de que o partido não pen-
sa em lançar candidato a prefeito de 
Goiânia. E, se lançar, não seria ela.

n O ministro da Economia Paulo Gue-
des anunciou uma disponibilidade de 
R$ 500 bilhões para repassar aos Es-
tados e municípios, por conta do pré-
-sal. Infelizmente para o governador 
Ronaldo Caiado vai demorar... 15 anos.

n Um economista soprou à CPI dos In-
centivos Fiscais que o fim da farra das 
de isenções do ICMS traria R$ 90 mi-
lhões a mais de arrecadação, por mês, 
só por conta das 3 maiores empresas 
beneficiadas. Simples assim. 

n Ninguém ficou sabendo, mas o 
governador Ronaldo Caiado assinou 
decreto prorrogando até 31 de janei-
ro de 2020 o estado de calamidade 
financeira do governo de Goiás. Mas o 
efeito, como se sabe, é zero.

n O jornalista Divino Olávio deu pri-
meiro na sua coluna aqui no Diário 
Central e acertou: os dissidentes 
caiadistas do MDB, liderados pelo 
prefeito de Catalão Adib Elias, estão 
com um pé no PTB. É coisa rápida.

n Mudou a justificativa do gover-
nador Ronaldo Caiado para a inter-
venção na Codego: a diretoria afas-
tada não estaria “dando conta” de 
consertar a estatal. Mesmo assim a 
suspeita permanece: houve ou não 
corrupção lá, na atual gestão?

n Apesar das medidas de conten-
ção de gastos, a Saneago perdeu 
dinheiro no primeiro semestre (em 
relação ao mesmo período no ano 
passado). E o mais grave é que os 
investimentos também despenca-
ram expressivamente. 

n A secretária da Economia Cristiane 
Schmidt tem dito que confia em uma 
recuperação fiscal do Estado, porém 
jamais antes de agosto de 2020 e isso 
se o governador Ronaldo Caiado via-
bilizar, até lá, um socorro federal.

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

Nunca antes na história de Goiás se viu uma Assembleia tão independente face ao Exe-
cutivo como a atual, em que o Executivo tem maioria teórica, mas não consegue impor 
a sua vontade como bem entende. A começar pela eleição de Lissauer Vieira para a pre-
sidência, que o governador Ronaldo Caiado não queria, o Legislativo tem dado seguidas 
demonstrações de força e de mudança de hábitos deletérios, recusando-se a funcionar 
como uma Casa meramente destinada a endossar as matérias do Palácio das Esmeral-
das. Mas há um problema: por enquanto, esse salutar espírito de liberdade só chegou 
aos próprios interesses corporativistas dos deputados, que estão arrancando da Secre-
taria da Economia os recursos necessários para a construção do Palácio da Assembleia 
no Park Lozandes e o direito de ter obrigatoriamente pagas as suas emendas orçamen-
tárias. Para a sociedade, falta levar benefícios. Por exemplo, a revogação do nefando DIFAL, um imposto que explora empresários, 
que até Caiado, quando era senador, condenou como “golpe” contra os pequenos e médios empreendedores. Ou então cancelando 
o decreto do governador que eliminou todos os controles ambientais da bacia do Meia-Ponte, transformando as margens dos rio 
e seus afluentes em terra de ninguém. A Assembleia precisa mostrar que tem compromissos com as goianas e os goianos. 
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DE olHo Na pREFEitURa DE aNÁpoliS, GoMiDE cRREScE coM a DEFESa Da UEG
Pronto para disputar a prefeitura de Anápolis em 2020 como favorito, o deputado Antônio Gomide, do PT, procura pautar sua atuação na Assembleia se 
caracterizando como o grande defensor da Universidade do Estado de Goiás – que está petição de miséria. A bandeira rende eleitoralmente porque a UEG, 
como sabe, tem a sua sede plantada em plagas anapolinas, mas nem só por isso: hoje, depois de 20 anos de existência (foi criada por Marconi Perillo), ela 
está presente em 39 cidades com 41 campus e um Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (Cear), 159 cursos de graduação, 92 especializações, 12 mes-
trados, 2 doutorados e mais de 100 mil alunos formados. O governador Ronaldo Caiado está sendo duro para tentar ajustar a UEG à realidade de crise fiscal 
do Estado: nos últimos 2 meses, demitiu professores, agentes administrativos e técnicos de laboratório. E forçosamente virão mais cortes.

ZÉ ElitoN QUER DiSpUtaR a pREFEitURa DE GoiÂNia, MaS coMEÇa Mal
A candidatura do ex-governador tampão Zé Eliton a prefeito de Goiânia, pelo PSDB, está sendo construída da mesma forma equivocada com 
o foi a sua desastrosa participação na eleição do ano passado, quando ficou em 3º lugar na disputa pelo governo do Estado, com uma votação 
pífia em se tratando das poderosas forças políticas que representou. Ou seja: Zé quer ser candidato, mas de cima para baixo, sem conexão com 
as bases tucanas na capital e sem nenhuma interlocução com a população, em qualquer nível. O Diário da Manhã revelou que, para viabilizar 
esse projeto, ele está ressuscitando as mesmas equipes que foram decisivas para a sua derrota, em uma campanha na qual não foi capaz de 
apresentar um lance sequer de inovação política ou de sagacidade estratégica. Assim não dá. Se, mais uma vez, Zé seguir pelo caminho errado, 
como fez em 2018, o resultado vai ser o mesmo, ou seja, um fiasco nas urnas – em uma eleição já dificílima por natureza.

apaREciDa tEM Nota a No RaNKiNG Do tESoURo NacioNal. MESMo aSSiM...
É verdade, sim, que a Prefeitura de Aparecida, desde a gestão de Maguito Vilela, desfruta de uma estabilidade fiscal acima do normal, inclusive com nota de crédito A 
no ranking do Tesouro Nacional. Para que se tenha uma ideia, Iris Rezende, que faz uma gestão financeira sem problemas em Goiânia, tem nota B e acaba de conseguir 
um empréstimo de mais de R$ 700 milhões junto a Caixa Econômica. Já o governo de Goiás, pior ainda, nota C, que praticamente impede o acesso a qualquer operação 
de crédito. Porém, Aparecida, apesar da sua nota A, está no cadastro negativo da União. É que o município, desde a época de Maguito, deixou de apresentar 
prestações de contas relacionadas a recursos federais recebidos e aplicados, só que no final contabilizados equivocadamente. O prefeito Gustavo Mendanha 
está desesperado por financiamentos para concluir obras e até perdeu alguns quilos suando para colocar a papelada em dia – o que ainda não conseguiu.

MaRcoNi GaNHa UM alíVio coM a VitÓRia DE aÉcio No pSDB NacioNal
Ao decidir não receber o pedido de expulsão de Aécio Neves, pela maioria esmagadora dos seus membros, o diretório nacional do PSDB acabou 
dando um alívio muito grande para o ex-governador Marconi Perillo – que, por analogia, também ficou livre de qualquer punição. Marconi tem com 
Aécio o ponto de comum de igualmente responder a processos na Justiça, mas agora só será avaliado pelo partido quando houver sentença transitada 
em julgado, o que pode demorar mais de 10 anos. Mas o que foi importante para o tucano de Goiás não foi isso. É que ele é amigo fiel de Aécio e do 
governador de São Paulo João Dória e, com a definição do PSDB, não precisará tomar posição entre os dois nem se expor pessoalmente a qualquer 
título. Dória quer ser candidato a presidente da República e queria “limpar” o partido para facilitar a sua campanha. 

caiaDo E oS DEpUtaDoS Da SUa BaSE NÃo tÊM a MENoR EMpatia
É tão fraca a defesa do governador Ronaldo Caiado nos debates no plenário da Assembleia que até os dois únicos deputados que a ela se dedicam - Delega-
do Humberto Teófilo e Amauri Ribeiro – têm reclamado da falta de solidariedade dos colegas da bancada governista. Uma explicação é a falta de empatia 
entre Caiado e os seus parlamentares. Parece psicologia barata, porém não é. Ao contrário de Marconi Perillo que telefonava, convidava para encontros 
descontraídos no Palácio das Esmeraldas e para viagens aos municípios e adulava seus apoiadores o tempo todo, mesmo às vezes não atendendo tão bem 
às suas reivindicações, o atual governador é muito distante dos membros da Assembleia. Não liga nem para cumprimentar no dia do aniversário

aSSEMBlEia atUal É a MaiS iNDEpENDENtE Da HiStÓRia,
MaS iSSo aiNDa NÃo RENDEU NaDa paRa o poVo GoiaNo
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investigação 

PF vai investigar grupo que teria 
planejado atear fogo em floresta

o ministro da Justiça 
e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, 

afirmou neste domingo 
(25), em uma postagem 
no Twitter, que a Polícia 
Federal (PF) vai inves-
tigar integrantes de um 
grupo que teria planeja-
do atear fogo em áreas de 
floresta entre os municí-
pios de Altamira e Novo 
Progresso, sudoeste do 
Pará, no último dia 10 de 
agosto, data que chegou 
a ser batizada, por pro-
dutores rurais da região, 
como “dia do fogo”. O caso 
foi denunciado em uma 
reportagem da revista 
Globo Rural. 

“Fui contatado hoje 
mesmo pelo PR @jair-
bolsonaro sobre o fato e 
solicitando apuração ri-
gorosa. A Polícia Federal 
vai, com sua expertise, 
apurar o fato. Incêndios 
criminosos na Amazônia 
serão severamente puni-

dos”, afirmou o ministro.
Segundo a matéria, 

mais de 70 pessoas, en-
tre sindicalistas, produ-
tores rurais, comerciantes 
e grileiros combinaram, 
por meio de um grupo de 
WhatsApp, incendiar as 
margens da BR-63, rodo-

via que liga essa região 
do Pará aos portos flu-
viais do Rio Tapajós e ao 
estado de Mato Grosso.

A reportagem também 
foi compartilhada pelo mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, em que ele 
reforça a determinação do 

presidente Bolsonaro para 
uma “investigação rigoro-
sa” e punição dos respon-
sáveis pelos incêndios 
criminosos.

De acordo com a as-
sessoria do Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, a apuração da PF deve 

se concentrar sobre o caso 
denunciado na matéria da 
revista Globo Rural.

MPF no Pará 
apura denúncia

Na última quinta-feira 
(23), o Ministério Público 

Federal (MPF) no Pará 
informou que está in-
vestigando o aumento 
de queimadas na mesma 
região, incluindo uma 
denúncia semelhante 
de incêndios criminosos. 
De acordo com o MPF, o 
procurador da República 
Paulo de Tarso Moreira 
Oliveira apura a convo-
cação, divulgada em jor-
nal de Novo Progresso, 
supostamente por fazen-
deiros, para um “dia do 
fogo”, em que os produ-
tores rurais incendiariam 
grandes áreas de floresta. 
O dia previsto para a ma-
nifestação também seria 
10 de agosto.

Satélites do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) detectaram 
aumento significativo de 
queimadas no dia 10 de 
agosto, com o registro de 
124 focos de incêndio, au-
mento de 300% em rela-
ção ao dia anterior. No dia 
seguinte, foram registra-
dos 203 focos. Em Altami-
ra, os satélites detectaram 
194 focos de queimada em 
10 de agosto e 237 no dia 
seguinte, um aumento de 
743% nas queimadas.

A determinação 
é do ministro 
Sergio Moro
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Israel enviará avião para ajudar no 
combate aos incêndios na Amazônia
O governo de Israel en-
viará um avião para au-
xiliar as Forças Armadas 
brasileiras no combate 
aos incêndios na Floresta 
Amazônica. A informação 
foi dada neste domingo 
(25) pelo deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) após reunião, no 
Palácio do Alvorada, com 
o presidente Jair Bolsona-
ro, o ministro da Relações 
Exteriores, Ernesto Araú-
jo, e o assessor para as-
suntos internacionais da 
Presidência da República, 
Filipe Martins.

Segundo postagem de 
Eduardo Bolsonaro em 
sua conta no Twitter, o 
envio da ajuda foi acer-
tado após um telefone-
ma entre o presidente 

brasileiro e o primeiro-
-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu.

“Em telefonema hoje 
entre o PR @jairbolsona-

ro e PM @netanyahu, o 
Brasil aceitou a ajuda ofe-
recida por Israel de avião 
munido de equipamentos 
para apagar incêndios, que 

somará esforços na missão 
das Forças Armadas na 
Amazônia”, escreveu o de-
putado. Ainda segundo ele, 
o destino da aeronave isra-

elense será definido pelas 
Forças Armadas brasileiras. 

Em seguida, o próprio 
presidente Jair Bolsona-
ro confirmou, também no 
Twitter, a conversa com o 
líder de Israel e o apoio 
aéreo para debelar as 
queimadas na floresta.”Em 
contato telefônico com o 
primeiro-ministro Benja-
min Netanyhu, este reco-
nhece os esforços do Bra-
sil no combate aos focos 
de incêndio na Amazônia. 
Aceitamos o envio, por 
parte de Israel, de aero-
nave com apoio especi-
liazado para colaborar 
conosco nessa operação”, 
tuitou o presidente.

Mais cedo, um despa-
cho do presidente Jair Bol-
sonaro, publicado em edi-

ção extra do Diário Oficial 
da União (DOU), autorizou 
o emprego das Forças Ar-
madas no combate aos in-
cêndios florestais no Acre, 
Mato Grosso e Amazonas. 
Com isso, são sete os esta-
dos que solicitaram apoio 
federal nas operações, já 
que Roraima, Rondônia, To-
cantins e Pará haviam fei-
to o pedido desde a última 
sexta-feira (23), quando 
o presidente assinou o 
decreto de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) 
que permite a atuação 
dos militares da União. 
A medida vale para áre-
as de fronteira, terras 
indígenas, em unidades 
federais de conservação 
ambiental e outras áreas 
da Amazônia Legal.
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serviços 

Saúde realiza mais de 2.800 atendimentos 
durante Mutirão da Prefeitura na região Sudoeste

o trabalho da Secre-
taria Municipal de 
Saúde de Goiânia 

(SMS) não para. Neste fim 
de semana, 24 e 25 de 
agosto, a SMS participou 
de mais uma edição do 
Mutirão da Prefeitura. Des-
ta vez, os beneficiados fo-
ram os moradores do Resi-
dencial Itaipu e outros 15 
bairros da região Sudoeste.

Cerca de 2.895 atendi-
mentos foram realizados 
pelos servidores da saú-
de e englobaram serviços 
como oftalmologia, eletro-
cardiograma, vacina, risco 
cirúrgico, auriculoterapia,  
pressão arterial, glicemia, 
orientação nutricional, 
tabagismo, rastreamento 
do câncer de mama, pre-
venção do câncer de pele 
e bucal, controle social e 
atendimentos do SAMU. 

A moradora do bairro 
Jardim Caravelas, Ivanilda, 
falou sobre a satisfação de 
ser atendida no Mutirão. “ 
Me ligaram na quinta-feira 
pra que eu viesse fazer a 
consulta de risco cirúrgico. 
Agora, vou ser encaminha-
da pra cirurgia e retirar o 
mioma. Fiquei muito feliz 
quando soube”, disse. 

Nesta edição do Mu-
tirão, uma das novidades 
foi o atendimento aos mo-
radores do interior. Foram 
ofertadas mais de 200 
consultas em oftalmolo-
gia para eles. Entre os be-
neficiados esteve a dona 
Ilma.  “ Moro em Inhumas 
e vim fazer o exame de 
oftalmologia.  Estou mui-

to satisfeita, porque fui 
muito bem atendida e re-
cebida aqui”, disse. 

Além dos diversos ser-
viços prestados durante o 
Mutirão, o final de sema-
na foi marcado pela en-
trega do Centro de Saúde 
da Família Residencial 
Itaipu. Com a nova sede, a 
unidade terá capacidade 

para atender cerca de 20 
mil moradores. 

Ao lado do prefeito Iris 
Rezende, a secretária Mu-
nicipal de Saúde, Fátima 
Mrué, falou sobre a impor-
tância do Mutirão e como 
a região será beneficiada 
com a nova estrutura do 
CSF. “Estamos, cada vez 
mais, aproximando a po-

pulação dos serviços de 
saúde e os mutirões são 
essenciais para isso. E 
para dar continuidade a 
esse serviço, os morado-
res poderão contar com 
uma nova unidade do CSF 
totalmente estruturada 
e equipada para oferecer 
atendimentos de qualida-
de”, explicou Mrué.

Além dos 
serviços, a 
população foi 
beneficiada com 
a entrega da 
nova sede do CSF 
Residencial Itaipu
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Base Integrada Comunitária de Segurança da V. Galvão é inaugurada
Foi realizada neste sá-
bado, 24 de agosto, a 
inauguração da Base In-
tegrada Comunitária de 
Segurança, (BICS), da Vila 
Galvão. A estrutura é a 
segunda entregue a co-
munidade, formando um 
importante instrumento 
de cidadania e fortaleci-
mento do investimento 
feito em segurança no 
município. As BICS fun-
cionam 24 horas,  com 
atendimento à população 
e patrulhamento nas ruas, 
possibilitam a criação de 
outras iniciativas, como 
a Rede de Apoio a Segu-
rança (RAS) e também a 
Rede de Apoio a Mulhe-
res Vítimas de Violência. 
Na solenidade foram re-
alizadas palestras com 
a participação do sub-
comandante da Guarda 
Municipal, João Carlos, do 

superintendente munici-
pal de Trânsito, Clayton 
Silva e o secretário muni-
cipal de Segurança Públi-
ca e Mobilidade Urbana, 
Paranaguá. Além, da dis-

ponibilização de serviços 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, com dezenas 
de atendimentos a comu-
nidade, e a presença dos 
trailers de odontologia 

e oftalmológico. Partici-
param da inauguração: 
prefeito Divino Lemes, 
primeira-dama Laudeni 
Lemes, presidente da Câ-
mara Municipal de Vere-

adores, Reinaldo Alves e 
demais integrantes desta 
Casa de Leis, secretários 
municipais e lideranças 
comunitárias.

Mais próximo 
a comunidade 

O principal foco é que 
a Guarda Municipal faça 
a ponte entre a popula-
ção e o Poder Judiciário, 
auxiliando as vítimas, 
acolhendo e facilitando 
todos os processos ne-
cessários para a realiza-
ção de uma ocorrência.

Até o momento, foram 
criadas duas Bases Co-
munitárias de Seguran-
ça, na região do Jardim 
das Oliveiras, inaugurada 
no último sábado, 17 de 
agosto, e na Vila Galvão. 
Novas estruturas serão 
construídas em diver-

sas regiões da cidade. O 
secretário municipal de 
Segurança Pública, Para-
naguá, explica que outras 
regiões também serão 
beneficiadas. “Queremos 
essa estrutura também 
em outras regiões da ci-
dade, como o Residencial 
Prado, São Francisco, en-
tre outros, ampliando a 
segurança dos cidadãos e 
garantindo mais qualida-
de de vida”, afirma.

Em fala prefeito Divino 
Lemes destacou a impor-
tância do investimento 
em segurança pública. 
“Queremos está proximi-
dade com a população, 
que os serviços estejam 
disponíveis bem perto da 
casa do cidadão, e quan-
do se fala em Segurança 
Pública, sabemos que a 
responsabilidade é de to-
dos, e o ganho também”.
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  A CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) é uma das empresas 
de grande porte vencedoras do prêmio “As 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar”. É a primeira vez que a CBA integra o 
seleto ranking do Great Place to Work, estreando em posição de 
destaque no cenário nacional. 

  “Star Wars – The Mandalorian”, a série live-action de “Star Wars“, 
que chega exclusivamente ao Disney+, ganhou o seu primeiro pôster, 

durante a D23 Expo, que acontece nos Estados Unidos.

  O remake live-action de “A Dama e o Vagabundo” vem aí. O 
filme chega ao Disney+, plataforma de streamings da empresa, no 
dia 12 de novembro.

  J Balvin e Bad Bunny lançaram mais um vídeo para o álbum em 
parceria, “Oasis”. A faixa escolhida da vez foi “Cuidao Por Ahí”. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Resort - A modelo e apresentadora Jussara Ávila, aproveitou o final de semana 
para descansar e usufruir do Resort do lado na cidade de Caldas Novas. 

Coffee - O empresário Fabrício Rodrigues, recebeu, Nana 
Freitas, Julia Galvão, Fabrício Rodrigues, Karen Vanessa e 
Karol Menezes na inauguração do Glam Coffee. 

2 3

4

Inauguração - Aconteceu na última semana, a inauguração 
dos restaurantes Tokai e Sussa, no Shopping Flamboyant. A 
chef Karina Ferrari assina o cardápio do Sussa. 
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Alto Mar - A empresária Eliana Martins, a máster 
franqueada da CVC Viagens no estado de Goiás 
anuncia a temporada de cruzeiros 2019/2020.

sicREDi
Instituição financeira cooperativa com 

mais de 4 milhões de associados e atuação 
em 22 estados brasileiros e Distrito 

Federal - está novamente entre as maiores 
do País, de acordo com o Valor 1000. 

A instituição manteve a 10ª posição na 
classificação dos 100 Maiores Bancos do 

anuário, além de se destacar também 
em outros 12 rankings da edição. Todos 
eles levam em consideração o balanço 

combinado do Sistema.

PsicoloGia
A Semana da Psicologia, organizada 

pela Faculdade Estácio de Goiás, começa 
nesta segunda-feira (26/08) e segue 

até a próxima quinta-feira (29/08), no 
auditório da instituição. O objetivo 
é possibilitar um espaço de troca e 

circulação dos conhecimentos entre 
estudantes, sociedade e profissionais 
da área, contribuindo para um maior 

aprofundamentos dos saberes. O 
evento conta com palestras sobre temas 
relevantes na atualidade, apresentações 

de produções científicas e um debate 
sobre a importância do consultório na rua 

e o atendimento prévio à população. Todas 
as atividades são gratuitas e abertas à 

comunidade. 

MaNoBRisTa
Até o dia 30 de setembro da para 

aproveitar a promoção Manobrista 
Grátis do Flamboyant Shopping Center. 

A iniciativa visa atender aqueles que 
desejam aproveitar as novidades do 

Polo Gastronômico Flamboyant com 
conforto e segurança. Sempre de segunda 

a sexta-feira (exceto sábados, domingos 
e feriados), o cliente que consumir o 

valor mínimo de R$ 60 em um dos 10 
restaurantes do polo gastronômico do 
shopping (confira lista de participantes 

abaixo), poderá estacionar no Valet 
descoberto/coberto pelo valor do 

estacionamento convencional e ganhará 
como cortesia o serviço de manobrista.  

VFNo
 A stylist Daniela Mônaco e a produtora de 
moda Julia Aguiar, ambas da revista Vogue 

Brasil, estiveram nos dias 19 e 20 de agosto 
no Flamboyant Shopping Center. Juntas elas 
visitaram mais de 140 lojas, marcando itens 

que são tendência de moda e conceito. O 
público poderá conferir todas as novidades 

dia 12 de setembro, na edição 2019 do Vogue 
Fashion’s Night Out (VFNO).
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impostos
Em julho deste ano, a Arrecadação federal de impostos registrou uma alta de 2,95% 
em relação ao mesmo período de um ano atrás, atingindo R$ 137,7 bilhões. O resul-
tado representa o melhor desempenho para o mês desde 2011. No acumulado do 
ano, a arrecadação chegou a R$ 895,3 bilhões em valores correntes, representando 
uma alta de 1,97% em relação ao mesmo período do ano passado.

agro
Estão abertas as inscrições para 
o Seminário “O Protagonismo 
do Agro em Goiás”, evento que 
será realizado no dia 13 de se-
tembro, das 7h30 às 17 horas, na 
Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), em Goiânia (GO). Com a 
participação de renomados es-
pecialistas do setor econômico, 
jurídico e agropecuário, o semi-
nário pretende discutir temas como perspectivas, proteção, profissionalização, gover-
nança, gestão financeira e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Sympla.

amazônia
As questões relacionadas a desmatamento e queimadas na Amazônia podem gerar 
problemas comerciais ao Brasil. Alguns países ameaçam suspender as importações 
brasileiras, inclusive, com riscos para o acordo entre Mercosul e União Europeia. O 
setor de agronegócio nacional teme perder esse mercado.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

nubank
A fintech brasileira Nubank vai lançar um cartão de crédito no México, o “Nu”, 
que não terá cobrança de anuidade nem de tarifas. A empresa abriu uma lista de 
espera para os interessados. A Tarjeta Nu estará disponível apenas para pessoas 
com documentos do México. No México, o Nubank vai distribuir cartões Master-
card Gold. Segundo a empresa, apenas 18 milhões de pessoas no México possuem 
cartão de crédito, e mais de 36 milhões ainda não têm acesso ao sistema bancário.
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Setor de franquias cresce 6,4% no 1º semestre
o faturamento do setor 

de franquias nacio-
nal teve crescimento 

de 6,4% no primeiro semes-
tre do ano. A receita subiu 
de R$ 79,496 bilhões para 
R$ 84,586 bilhões. Os dados 
são da Associação Brasileira 
de Franchising (ABF). Nos 
últimos 12 meses, a receita 
do mercado de franchising 
evoluiu 6,9%, atingindo R$ 
179,933 bilhões.

Já no segundo trimestre 
io setor registrou cresci-
mento nominal de 5,9%, 
em comparação a igual 
período do ano passado, 
com a receita evoluindo de 
R$ 40,734 bilhões para R$ 
43,122 bilhões.

Segundo o presidente da 
ABF, André Friedheim, as re-
des de franquia “estão per-
formando acima da média 
dos negócios independen-
tes. Temos marcas fortes, 
ganho de escala, muita ino-
vação”, disse. Ele relatou que 
o  mercado de franquias 
tem novos formatos que 
permitem que as empresas 
sejam mais eficientes na 

sua operação.
Apesar do resultado 

positivo,segundo o pre-
sidente da ABF, o setor já 
apresentou números mais 
positivos que os atuais, 
que sofreram o efeito da 
crise econômica.

“O grau de confiança do 
consumidor oscilou para 
baixo. Isso refletiu nas ven-
das do varejo como um 
todo. Nós não somos imu-
nes a esse tipo de aconte-
cimento.” Esse fator levou a 
ABF a rever a projeção de 
crescimento anual do fa-

turamento de 8% para 7%. 
As demais projeções foram 
mantidas e envolvem au-
mento de 5% para o em-
prego, de 5% para unidades 
franqueadas e de 1% para 
redes franqueadas.

A revisão do crescimen-
to do faturamento para 
baixo foi feita em função 
dos números do segun-
do trimestre que ficaram 
abaixo da meta de 6,5% a 
7% “porque, geralmente, o 
segundo trimestre é mais 
forte, com datas comemo-
rativas mais importantes, 

que fariam com que a gen-
te chegasse a 8% (no ano). 
O primeiro semestre foi 
melhor que o segundo. Por 
isso, revisamos um pouqui-
nho para baixo a previsão.”

Empregos
O total de empregos 

diretos gerados pelo setor 
de franquias aumentou 
10% no segundo trimestre 
deste ano comparativa-
mente ao mesmo trimestre 
do ano anterior. O número 
de trabalhadores com car-
teira assinada subiu de 

1.224.987 para 1.348.235.
De acordo com a ABF, 

as franquias já começam a 
entrar em outras cidades, 
saindo um pouco do eixo 
Rio de Janeiro-São Paulo. 
Atualmente, 45% dos mu-
nicípios brasileiros já têm 
uma operação de franquia, 
informou o presidente 
da entidade. Os maiores 
crescimentos, em termos 
de receita, foram obser-
vados nas regiões Sul, de 
9,7% para 10,3% do total 
do mercado; Nordeste (de 
13,6% para 13,9%) e Cen-
tro-Oeste (de 8,4% para 
8,6%). “Tem boas referên-
cias em cada uma dessas 
regiões do país”, disse 
Friedheim. Em relação 
aos estados, os que mais 
ganharam participação 
em faturamento foram 
Santa Catarina (4% para 
4,5%), Mato Grosso (1,9% 
para 2,1%) e Minas Gerais 
(7,7% para 7,9%).

O presidente da ABF 
avaliou que a 13ª Expo 
Franchising ABF Rio, que 
ocorrerá entre os dias 12 e 

14 de setembro próximo, no 
Centro de Convenções Su-
lAmérica, no Rio de Janeiro, 
tem expectativas grandes 
em termos de resultados 
para o setor. A mudança do 
local do Riocentro, na Bar-
ra da Tijuca, zona oeste da 
capital fluminense, para a 
região central da cidade, 
deverá contribuir para fa-
cilitar a mobilidade e am-
pliar o número de visitan-
tes. Friedheim espera um 
público de 22 mil pessoas 
durante o evento. “A ex-
pectativa é muito boa”.

Reconhecida como uma 
das mais importantes fei-
ras de franquias da América 
Latina, a Expo ABF Rio trará 
cerca de 200 marcas expo-
sitoras dos mais diversos 
segmentos. Friedheim es-
tima que haverá aumento 
de franquias do setor de 
serviços no estado. Pela 
segunda vez, a feira tra-
rá um espaço dedicado a 
Portugal, onde serão mos-
tradas as opções de negó-
cios para brasileiros que se 
mudam para aquele país.
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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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parapan de Lima 

Brasil fecha individual do tênis de mesa com 19 medalhas

Cinco vagas nos Jogos 
Paralímpicos de Tó-
quio e 19 medalhas. 

Esse é o saldo do tênis de 
mesa brasileiro nas dispu-
tas individuais dos Jogos 
Parapan-Americanos Lima 
2019. Dos 30 integrantes 
da equipe brasileira, mais 
de 60% deles subiram ao 
pódio, nesta primeira parte 
das competições. 

As medalhas de ouro, 
o grande objetivo, já que 
colocam os mesatenistas 
nos Jogos de Tóquio. E 
vieram em cinco classes: 
SM7, com Paulo Salmin; 
SF4, com Joyce Olivei-
ra; SF8-10, com Danielle 
Rauen; SM10, com Carlos 
Carbinatti e, SM8, com 
Luiz Filipe Manara.

A final da classe SM 
8 contra Steven Roman, 
da Costa Rica, foi o jogo 
mais difícil dos cinco que 
o paulista Luiz Manara fez 
até chegar ao bicampeo-
nato. “Nunca tinha estado 
em um mesmo campeo-
nato que ele. São saques 

muito eficientes e bolas 
com muito efeito. Con-
segui jogar em um nível 
bem alto que há bastan-
te tempo eu não jogava “, 
comemora o campeão.

A vitória final por 3 sets 
a 1 foi acompanhada por 
um ginásio praticamente 
lotado na Vila Desportiva 
Nacional, em Lima.

Em muitos momentos 
do jogo, só se ouviam gri-
tos e comemoração de um 

casal. O pai do atleta, Luiz 
Carlos Manara, e a mãe, 
Eliana Ester Manara.

“O coração está a mil. A 
gente acompanha o “Ma-
nara” há muito tempo. Esti-
vemos em Toronto, quando 
ele ganhou dois ouros, nos 
Jogos do Rio, e agora aqui, 
em Lima. Foi uma felicida-
de imensa. Nós somos uma 
família muito unida, tenho 
dois filhos. Todo pessoal 
lá da nossa cidade está 

torcendo por ele”, diz a 
mãe, orgulhosa.

“As vitórias são sempre 
sofridas, no sufoco. Mas 
nós sabemos que ele sen-
te muito mais tranquilo e 
confiante com a gente aqui 
por perto”, completa o pai, 
Luiz Carlos. “As minhas vi-
tórias, o meu empenho e 
toda a minha dedicação 
vão ser sempre para eles; 
meus pais merecem de-
mais. Talvez até mais do 

que eu”, agradece o bicam-
peão, Manara.

Depois do ponto final 
e da tão esperada vitória, 
Manara pulou as placas 
publicitárias e foi dire-
to abraçar os pais, pegar 
uma bandeira e partir 
para inflamar a parte da 
arquibancada que ficou 
sensibilizada com a garra 
e dedicação do brasileiro. 
“É totalmente espontânea 
a festa. Quando eu ganhei 

em Toronto já queria mui-
to ter ido lá, abraçar meus 
pais. Só que, lá naquele 
no momento, acabou não 
acontecendo. Mas, hoje, 
estar aqui, poder abraçar 
meus pais e fazer essa fes-
ta foi demais.”

A mãe do atleta desta-
cou a união dos demais 
membros da seleção brasi-
leira. “Todos que acabaram 
ficando pelo caminho no 
torneio estavam lá e fize-
ram parte dessa festa.”

Deficiência e 
apoio familiar

Devido à falta de oxige-
nação no cérebro durante 
o parto, o Luiz Felipe Ma-
nara teve com dificuldades 
de movimentação no lado 
direito do corpo.

O tênis de mesa surgiu 
na vida dele como forma 
de fisioterapia, após duas 
cirurgias. Depois dos Jogos 
do Rio de Janeiro, o garoto 
acabou não conseguindo 
se manter na Seleção Bra-
sileira. Chegou até a pen-
sar em parar de praticar a 
modalidade. Mas o apoio 
familiar foi mais forte.

“Eles sempre fizeram 
tudo por mim. Ano passa-
do, eu decidi voltar a trei-
nar forte e tentar a vaga 
na seletiva brasileira. A mi-
nha mãe e o meu pai me 
deram total apoio e hoje 
estou aqui festejando com 
eles”, lembrou.

Em São Paulo, em de-
zembro passado, durante 
a Seletiva, Manara preci-
sou ser o primeiro para se 
garantir no Parapan. E o 
que o pai do garoto fez? 
Incentivou. “Ele tinha que 
ser o melhor entre todos 
os atletas da classe 8 no 
Brasil. Mas uma das coisas 
que a gente sempre fala 
para ele é que quem quer 
ser campeão tem que ga-
nhar de todo mundo.”

E foi isso que ele fez em 
São Paulo, na Seletiva, e 
agora, em Lima. O ouro nos 
Jogos Parapan-americanos 
colocou o Luiz Manara na 
segunda Paralimpíada. E fez 
os pais começarem a mudar 
de ideia sobre qual vai ser 
o próximo destino da próxi-
ma viagem do casal.

“Não sei, vamos ver. 
Talvez no ano que vem a 
gente vá mais longe ainda. 
Estou começando a pegar 
o “gostinho””, projeta Elia-
na. O pai confirma: “desde 
que a gente veio para cá, 
ela estava falando que não 
iria para Tóquio. E agora já 
até postou Rumo a Tóquio, 
no Facebook.”

Luiz Felipe 
Manara fatura 
o bi com 
apoio extra
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