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n Os depoimentos de grandes indus-
triais na CPI dos Incentivos Fiscais 
impressionam cada vez mais os depu-
tados: em Goiás, ICMS é coisa de po-
bre, ou seja, o imposto só é pago por 
pequenos e médios empresários.

n O ex-deputado Jovair Arantes mirou 
alto ao escolher o MDB como novo 
partido após perder o controle do PTB: 
ele pensou em pedir para o filho Henri-
que a vice na chapa da reeleição de Iris 
Rezende. Foi desaconselhado. 

n A inauguração do prolongamento da 
canalização do Rio Pirapitinga, em Ca-
talão, que custou a bagatela de R$ 20 
milhões, deu-se em meio a uma festa 
com 20 mil pessoas, mas o governador 
Ronaldo Caiado não apareceu. 

n Jalles Fontoura, que estava no cargo 
e perdeu a reeleição em 2016, vai se 
candidatar novamente, no ano que 
vem, a prefeito de Goianésia. Ele quer 
um partido que não o PSDB para en-
frentar Renato de Castro, do MDB.

n Uma pesquisa da Quest Consultoria, 
encomendada pelo governador do Rio 
Wilson Witzel, concluiu que ele, João 
Dória e Ronaldo Caiado são os 3 go-
vernadores com maior relevância nas 
redes sociais, em todo o país.

n Vexame: o prefeito de Trindade 
e presidente estadual do PSDB Jâ-
nio Darrot nomeou o irmão e sócio 
Juan Carlos Alves Freire, que não 
tem formação na área, como seu 
secretário de Educação. O rapaz é 
formado em veterinária.

n A reforma tributária apresentada 
pela Câmara dos Deputados não per-
mitirá nenhum tipo de incentivos fis-
cais. E 5 impostos atuais (PIS, Cofins, 
IPI, ICMS e ISS) serão substituídos 
por um único, o IBS - Imposto sobre 
Bens e Serviços. 

n Entre os milhares de comissionados 
abrigados na Assembleia, há famílias 
inteiras de ex-deputados. Pai, mulher, 
filha e filho trabalham, ou melhor, re-
cebem juntos salários que, somados, 
ultrapassam R$ 30 mil reais/mês.

n Acendeu a luz amarela na Secre-
taria da Economia: depois de um 1º 
semestre em que cresceu R$ 1 bilhão 
em relação ao ano passado, a arreca-
dação perdeu o fôlego. A cada mês, 
são R$ 60 a 70 milhões a menos.

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

O presidente da Assembleia Lissauer Vieira, em sua simplicidade de político interiorano, 
espera passar à história como o responsável pela construção do palácio da Assembleia no 
Park Lozandes, a maior obra em andamento em Goiás, a um custo de inacreditáveis R$ 
122 milhões. Mas está enganado. A opinião pública não vai digerir um investimento dessa 
monta em uma edificação faraônica, quando há prioridades muito mais cruciais em termos 
de políticas públicas. Aliás, a Assembleia foi imprensada contra a parede quando a secre-
tária da Economia Cristiane Schmidt, que não tem a obrigação de fazer mesuras ou dobrar 
os joelhos para ninguém, condenou a fome da Assembleia por mais dinheiro para gastar 
com uma verdadeira pirâmide do Egito, ou seja, uma obra que não tem nada de positivo 
para reverter para os goianos. “A sociedade deveria discutir se quer a sede da Alego ou o 
investimento em outras prioridades de interesse da população”, disse a economista carioca, 
ao puxar a orelha dos deputados. Por ora, a obra prossegue, desafiando o bom senso e a 
escala de prioridades da população quanto as suas verdadeiras demandas. 
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aDiB aGUaRDa cHaMaMENto paRa aSSUMiR o ptB EM GoiÁS
O prefeito de Catalão Adib Elias, líder do dos dissidentes caiadistas do MDB, está na expectativa de assumir o comando do PTB em Goiás – 
depois que o partido ficou disponível com a saída do ex-deputado Jovair Arantes. Junto com os outros dois prefeitos emedebistas expulsos 
pelo presidente do diretório estadual Daniel Vilela – Paulo do Vale, de Rio Verde, e Fausto Mariano, de Turvânia –, Adib está aguardando um 
convite do governador Ronaldo Caiado para presidir o PTB e dar uma nova cara à legenda como integrante da base de apoio ao governo do 
Estado. O partido está nas mãos de Caiado, que, por enquanto, designou provisoriamente o ex-prefeito de Jaraguá e suplente de deputado 
estadual Lineu Olímpio, que também é assessor especial do Palácio das Esmeraldas, para a presidência do diretório estadual de Goiás.

GRaNDES EMpRESaS VÃo SER acioNaDaS paRa DEVolVER DiNHEiRo DoS iNcENtiVoS
O Ministério Público Estadual, que acompanha de perto as sessões da CPI dos Incentivos Fiscais, vai processar as maiores empresas beneficiárias 
de isenções de ICMS para que devolvam aos cofres públicos o dinheiro que retiveram por conta de privilégios irregulares recebidos. Junto, será alvo 
também o ex-governador Marconi Perillo, que liberou praticamente todos os benefícios em seus quatro mandatos no Palácio das Esmeraldas. Uma 
dessas empresas, a Novo Mundo, já está respondendo a uma ação civil pública para restituir R$ 161 milhões de reais. Grandes conglomerados como 
a Caoa, a Usina Jalles Fontoura, a Pif Paf, a Laticínios Piracanjuba e o Superfrango deverão ser acionados por iniciativa da promotora Leila Maria 
Cordeiro, que não faltou a nenhuma sessão da CPI e já dispõe de farto material probatório sobre as aberrações legais que transformaram Goiás no 
“paraíso fiscal” do empresariado, conforme definição do deputado e presidente da comissão Humberto Aidar.

RoMÁRio policaRpo paRa VicE DE iRiS? NEM EM oUtRa ENcaRNaÇÃo
O ex-presidente do Sindigoiânia, vereador eleito com a estrutura sindical que comandou (e enrolado com cursos superiores irregulares ofe-
recidos na época, conforme apontou a CPI das Universidades, na Assembleia) e atual presidente da Câmara Romário Policarpo colocou na 
cabeça que pode ser o vice na chapa da reeleição de Iris Rezende. Seria apenas uma piada de mau gosto se não fosse sério: RP se movimenta 
a torto e a direito para conquistar a vaga, esquecendo-se de que está tratando da maior raposa felpuda da política estadual, que jamais 
comprometeria a sua chapa pendurando como vice alguém de vida pessoal e política complicada como o rapaz. Nem em outra encarnação.

ERNESto RollER, o pREFEito QUE NÃo SaBia Da RoUBalHEiRa Na Sala ao laDo
Ernesto Roller foi prefeito de Formosa em 2017 e 2018, tendo renunciado em janeiro de 2019 para assumir a Secretaria 
de Governo. Nesse período, a prefeitura comandada por ele acabou tomada por uma quadrilha formada por secretá-
rios municipais, funcionários e empresários da cidade, que fraudavam licitações e pregões eletrônicos, apropriando-se 
irregularmente de milhões de reais. Oito operações da Polícia Civil já foram realizadas, prendendo envolvidos e desba-
ratando um dos maiores esquemas de corrupção já montado em um município goiano. Os crimes em apuração: frau-
de em licitações, falsidade ideológica, superfaturamento de preços, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. 
Todos os fatos ilícitos aconteceram durante os dois primeiros anos de Ernesto Roller como prefeito. Só que ele não 
sabia de nada, não viu nada e continua até hoje na equipe do governador Ronaldo Caiado. Uma façanha, já que se 
trata do governo de Caiado de um dos políticos mais intolerantes com a corrupção da história do país.

caiaDo Sai Do DEM SE HoUVER coliGaÇÃo coM o pSDB paRa apoiaR DÓRia
Se o DEM nacional fechar com o PSDB para apoiar uma eventual candidatura do governador de São Paulo João Dória a presidente da República, em 2022, 
o governador Ronaldo Caiado pode não continuar no partido. São públicas e notórias as desavenças entre Caiado e Dória, agravadas pela proximidade do 
ex-governador Marconi Perillo com o mauricinho paulista (Caiado já chamou Marconi de “assessor subterrâneo” de Dória, o que, se não for uma verdade 
factual, tem sentido para definir o relacionamento estreito entre os dois). A eleição presidencial ainda está em um horizonte longínquo e muita água 
vai passar debaixo da ponte, inclusive o peso da sua enorme influência que o governador goiano vai jogar contra Dória na cúpula nacional do DEM. 

palÁcio Da aSSEMBlEia, ao cUSto DE R$ 122 MilHÕES,
Vai MaNcHaR a iMaGEM Do pRESiDENtE liSSaUER ViEiRa
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Prefeitura revitaliza praça 
no Jardim Novo Mundo

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura 
(Seinfra), concluiu a re-
vitalização da Praça João 
Paulo I, na Rua Livramen-
to com a Avenida Caxias, 
no Setor Jardim Novo 
Mundo, Região Leste de 
Goiânia. Os trabalhos fa-
zem parte da programa-
ção da Seinfra na região 
do Mutirão da Prefeitura 
que ocorrerá nos próxi-
mos dias 28 e 29. É a 28ª 
edição do mutirão reali-
zada na gestão atual.

Cerca de 20 operários 
da Seinfra atuaram na 
revitalização do local. 
Foram utilizadas três 
mil peças de meio-fio 

maquinado, duas tonela-
das de pedra marruada, 
144 sacos de cimento, 
80 m³ de areia e 40 m³ 
de brita. A quadra foi 
preenchida com 51 m³ 
de areia de praia.

Agora de cara nova, 
a praça conta com uma 
quadra de areia de 144 
m² para a prática de fu-
tevôlei. Quatro floreiras, 
construídas com pedras 
marruadas, deixam o es-
paço de convívio mais 
agradável e bonito. Já o 
parquinho infantil foi re-
formado e pintado. Além 
disso, a praça ganhou no-
vas calçadas e paisagis-
mo realizado pela Com-
panhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg).

As obras de revitali-
zação, iniciadas no início 
do mês, deixaram os mo-
radores animados. Para o 
ex-atleta de futebol, Ale-
xandre Alberto Pereira, 
45, a revitalização da pra-
ça é uma grande conquis-
ta para os moradores da 

região. “Moro há 45 anos 
aqui e sempre quis ter 
um espaço assim para 
me divertir e não tive. 
Agora, meus filhos jun-
tos com outras crianças 
poderão desfrutar desse 
lugar que, com certeza, 
vai gerar muitas ale-

grias”, comemorou.
A Seinfra desenvolve 

outras ações na região 
do Mutirão. Estão sendo 
executados serviços de 
tapa-buracos, manuten-
ção e recuperação de 
meio-fio, manutenção da 
iluminação pública, lim-

peza e recuperação de 
bocas de lobo, recapea-
mento de vias, constru-
ção de pista de caminha-
da, pavimentação da Rua 
Maracajá, no Residencial 
Vale do Araguaia, refor-
ma de prédios públicos, 
entre outros.

Praça João Paulo I, no Setor Jardim 
Novo Mundo é a primeira da região 
a contar com quadra de areia para a 
prática de futevôlei. Ação faz parte 
da programação do Mutirão da 
Prefeitura, a ser realizado nos dias 
28 e 29, na Região Leste
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Projeto da Lei Orçamentária Anual 
para 2020 é entregue na Assembleia
A minuta do projeto da Lei 
Orçamentária Anual de Goi-
ás para 2020 foi entregue 
nesta terça-feira, dia 1º, 
pelo governo estadual ao 
presidente da Assembleia 
Legislativa (Alego), Lissauer 
Vieira para apreciação dos 
deputados. Os secretários 
fizeram questão de entregar 
o documento.

Da reunião, no gabinete 
do presidente, participa-
ram o secretário-adjunto 
da Economia, Sérvulo No-
gueira, os subsecretários 
da Economia, Eduardo 
Scarpa (Planejamento e 
Orçamento) e Selene Pe-
res (Tesouro Estadual), e 
o secretário da Casa Civil, 
Anderson Máximo.

A reunião dos dois 
poderes reforça o que a 
secretária da Economia, 

Cristiane Schmidt, defen-
de e aplica, que é a defesa 
do diálogo para conver-
gir em propostas consis-
tentes para a sociedade. 
Esse diálogo também foi 
ressaltado pelo presiden-
te Lissauer Vieira “para o 
bem da população”.

O secretário da Casa 
Civil, Anderson Máximo, 
agradeceu ao presidente da 
Assembleia, em nome do 
governador Ronaldo Caiado, 
“pela presteza e conver-
gência de interesses em 
prol do interesse público”. 
O projeto de lei apresen-
ta uma previsão realista 
frente ao atual cenário 
econômico-fiscal, eviden-
ciando o empenho do Go-
verno de Goiás no reequi-
líbrio das contas públicas.

Algumas inovações es-

tão presentes na proposta, 
algumas inclusive aten-
dendo à recomendação ao 
Tribunal de Contas do Es-
tado, entre elas, a identifi-
cação das receitas dos fun-
dos especiais. O projeto, 
que espelha as prioridades 
do Plano Plurianual (PPA) 
deve ser apreciado até o 
dia 15 de dezembro.

O projeto da Lei 
Orçamentária 
Anual

A LOA, que estima as 
receitas e fixa as despe-
sas do Estado de Goiás 
para o próximo ano, pre-
vê para 2020 uma recei-
ta de R$ 29.382.735.000 
bilhões e fixa a despesa 
em R$ 32.980.544.000 
bilhões. Um déficit de R$ 

3.597.809.000 bilhões.
O subsecretário de Pla-

nejamento e Orçamento 
da Secretaria da Economia, 
Eduardo Vieira Scarpa, 
explica que é o segundo 
ano consecutivo que a 
LOA traz déficit orçamen-
tário. “Pela gravidade do 
cenário fiscal, não é pos-
sível estimar a despesa 
somente em cima da re-
ceita, há um déficit proje-
tado”, afirma Scarpa.

A dificuldade de equa-
lização é resultado do 
crescimento das despesas 
obrigatórias, especialmen-
te as de Pessoal e Encargos 
Sociais. Somente o gasto 
do Tesouro Estadual com 
a cobertura do déficit pre-
videnciário é estimado em 
torno R$ 2,9 bilhões para o 
ano seguinte. “Não dá para 

atribuir a somente um fa-
tor o déficit orçamentário, 
mas o gasto previdenciário 
é, sem dúvida, o que mais 
contribui com este qua-
dro”, conta o subsecretá-
rio Eduardo Scarpa.

Do total da receita esti-
mada para 2020, cerca de 
43% possui destinação le-
gal específica, tais como as 
receitas previdenciárias, as 
transferências do Fundeb, 
dentre outras. Já as re-
ceitas que não possuem 
destinação específica, 
ou “receitas ordinárias”, 
correspondem a 57% do 
total previsto para o Or-
çamento ou aproximada-
mente R$ 16,7 bilhões.

Contudo, além das vin-
culações constitucionais 
para saúde e educação, as 
receitas ordinárias pos-

suem elevado compro-
metimento com despesas 
obrigatórias, como a folha 
de pagamento, que é o 
grupo mais significativo e 
totaliza uma despesa de 
mais de R$ 18 bilhões.

A projeção para o ano 
que vem é que as despesas 
obrigatórias consumam 
a totalidade das receitas 
desvinculadas, compro-
metendo em 112% essas 
receitas. “De um orçamen-
to de R$ 32 bilhões, sobra 
apenas R$ 1 bilhão, que é 
o gasto discricionário, para 
ser utilizado no custeio 
dos órgãos, por exemplo, 
para manter a polícia na 
rua, o investimento em 
turismo, as secretarias 
funcionando. É um orça-
mento muito apertado”, 
conta Eduardo Scarpa.
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Programa disponibiliza até 
R$ 60 mil para startups goianas

startups e empreen-
dedores com ideias 
inovadoras têm até 

dia 4, sexta-feira, para se 
inscreverem no Programa 
Centelha. A iniciativa bus-
ca fomentar a comuni-
dade empreendedora de 
Goiás e irá fornecer até 
R$ 60 mil para cada um 
dos 28 projetos selecio-
nados no estado.

Somente no estado de 
Goiás, serão distribuídos 
R$ 1.680.000 às ideias 
selecionadas. A Fundação 
de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg), 
jurisdicionada à Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico e Inova-
ção (SEDI), é a executora 
local do Programa.

O fomento será con-
cedido na modalidade 
de subvenção econômi-
ca, o que significa que 
não precisará ser pago 
ou reembolsado. A verba 
poderá ser investida 
no custeio de despe-
sas do negócio, como 
hospedagem, alimen-
tação, passagens aé-
reas ou terrestres, ma-

teriais de consumo e 
serviços terceirizados.

A seleção das propos-
tas de negócio será re-
alizada em três etapas: 
inscrição de ideias, ela-
boração de projeto do 
empreendimento e ela-
boração do projeto de fo-
mento. Após a seleção, o 
programa oferecerá ainda 
orientação e capacitação 
para abertura das empre-
sas e pré-incubação du-
rante seis meses.

A inscrição é gratui-
ta e deve ser realiza-
da na página https://
go.programacentelha.
com.br/. Podem partici-
par pessoas físicas sem 
nenhuma empresa cons-
tituída ou Microempresas 
ou Empresas de Peque-
no Porte (MEEPP), com 
data de constituição de 
até 12 meses anteriores 
à data de lançamento do 
edital, realizado em 4 de 
setembro de 2019.

Ideia inovadora
Na fase de inscrição, 

os candidatos deverão 
evidenciar especialmen-

te o problema que sua 
ideia inovadora solucio-
na e suas oportunidades. 
Será preciso também 
descrever as caracterís-
ticas básicas da solução 
e diferenciar seu valor 
inovador diante do que 
já existe no mercado.

O perfil da equipe e 
sua capacidade de exe-
cução da proposta tam-
bém serão avaliados no 
momento de inscrição 
da ideia. As equipes po-
derão ser compostas por 

até cinco membros, sen-
do um deles o coordena-
dor do projeto.

Centelha
O Centelha tem como 

principal objetivo es-
timular a criação de 
negócios inovadores e 
comentar a cultura em-
preendedora. Além de 
recurso financeiro, o Pro-
grama irá oferecer capa-
citações e suporte para 
transformar as ideias em 
negócios de sucesso.

A iniciativa é pro-
movida pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções (MCTIC) e pela Fi-
nanciadora de Estudos 
e Projetos (Finep), em 
parceria com o Conse-

lho Nacional de Desen-
volvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e o 
Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesqui-
sa (Confap), e operada 
pela Fundação CERTI.

Fapeg viabilizará R$ 1,6 milhão 
em subvenção econômica para 28 
propostas inovadoras de negócio
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Procon apreende 1,3 tonelada de produtos vencidos
O Procon Goiás apreen-
deu cerca de 1,3 tonelada 
de produtos impróprios 
para o consumo (2.904 
unidades de produtos só-
lidos e líquidos) durante 
fiscalização realizada de 
23 a 30 de setembro, em 
oito cidades do interior 
do Estado. As cidades vi-
sitadas foram: Barro Alto, 
Campinorte, Ceres, Goia-
nésia, Jaraguá, Niquelân-
dia, Rialma e Uruaçu.

Os fiscais encontraram 
alimentos e bebidas com 
prazo de validade venci-
do como bolacha, pães, 
cerveja e leite. No total, 
foram visitados 106 esta-
belecimentos comerciais, 
entre eles supermerca-
dos, lanchonetes, distri-
buidoras de bebidas e 

panificadoras e, após as 
irregularidades, lavrados 
80 autos de infração.

Somente em um super-
mercado no município de 
Barro Alto, a 220 quilôme-
tros de Goiânia, os fiscais 
do Procon Goiás encon-
traram 975 produtos com 
o prazo de validade ven-
cido, o equivalente a 433 
quilos de mercadorias.

Três meses 
Os fiscais do Procon 

Goiás apreenderam, nos 
últimos três meses, 2,9 
mil quilos de produtos 
impróprios para o consu-
mo em estabelecimentos 
comerciais localizados 
nos municípios do interior 
do Estado. O quantitati-
vo é resultado das ações 

de fiscalização que foram 
intensificadas a partir do 

mês de julho deste ano em 
Goiânia e no interior.

“O Procon Goiás se-
gue intensificando a 

fiscalização na grande 
Goiânia e realizando 
grandes operações nas 
cidades do interior, cujo 
objetivo é resguardar os 
consumidores goianos e 
orientar os fornecedores 
em relação a eventuais 
práticas ilícitas, entre as 
quais comercialização 
de produtos impróprios, 
sem origem comprovada, 
fora do prazo de valida-
de, que não apresentem 
as informações claras e/
ou não traduzidas, bem 
como produtos sem au-
torização para comercia-
lização, ante o evidente 
prejuízo à saúde e a se-
gurança dos consumido-
res”, afirma o superinten-
dente do Procon Goiás, 
Wellington de Bessa.

serviço
Inscrições para o Programa Centelha
Quando: até 4 de outubro de 2019 (sexta-feira)
Onde: https://go.programacentelha.com.br/
Outras informações: http://www.helpdeskcentelha.com.br/
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EXPosiÇÃo
Devido ao sucesso da exposição da 
novela Éramos Seis, no Passeio das 

Águas Shopping, a atração continuará 
até o próximo domingo, dia 06. No 

espaço, montado próximo às escadas 
rolantes centrais, o visitante pode 

conferir uma mostra de fotos de 
Goiânia das décadas de 20 a 50, roupas 

inspiradas nessa época, além de um 
modelo de carro fabricado em 1929. 

Também foi criado um ambiente para 
que as pessoas entrem no clima da 

novela e tirem fotos como recordação. 

NaTiVa sPa
O Boticário lançou a sua primeira linha 

completamente vegana - Nativa SPA 
Quinoa - que traz o poder nutritivo da 
semente dourada para sua fórmula. A 

marca, que se tornou pioneira em utilizar 
o bioéster de Quinoa em produtos 
cosméticos, garante um óleo puro, 

com alto poder de nutrição, ajudando a 
combater os sinais de envelhecimento, 

além de deixar a pele mais firme e os 
cabelos mais fortes.

aNGRY BiRDs 2 
O novo sabor Sorvete com Pipoca, 

lançamento da Creme Mel vai ser a 
companhia da criançada no lançamento 
do novo longa da Sony Pictures “Angry 

Birds 2”, que acontece hoje (02/10), no 
Cinema Lumiére do Portal Shopping, 

em Goiânia. O mês das Crianças começa 
com aventura, brincadeira e muito 

sorvete Creme Mel. Sorvete com Pipoca 
é o carro-chefe da Linha Momentos 

lançada em setembro 2019, que combina 
uma base de leite saborizado com 

chocolate branco com pedaços crocantes 
de pipocas gourmet caramelizadas e 

cobertas com chocolate.

aBRaÇo Rosa
O Abraço Rosa ocorrerá neste domingo 

(06), às 8h30 e terá brindes exclusivos 
para quem abraçar a causa do Outubro 

Rosa. Localizado na 5ª Avenida, em 
frente à Drogasil, com aferição de 

pressão e glicemia, o evento também 
sorteará brindes exclusivos como 

ingressos para o Congresso Mulheres 
de Valor, que será dia 26 de outubro 
e contará com palestras de grandes 

nomes femininos em prol da Associação 
dos Portadores de Câncer da Mama. O 

Abraço Rosa também terá apresentação 
do grupo Capoeira Herança Guerreira.

1

Vernissage - O empresário e fotógrafo Flávio Lima recebe convidados, amigos e imprensa para a vernissage da 
exposição de fotografias Light Walker, na Época Galeria, no Setor Marista, na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro.

Palestrante - O goiano e presidente do Grupo 
Novo Mundo, Carlos Luciano será um dos 
palestrantes no encontro do LIDE (Grupo de Líderes 
Empresariais) Goiás na próxima quinta-feira (03).

2 3

4

Celebrando - A frente da casa noturna Vilão Premium, 
o empresário Rafael Silvério celebrou seu aniversário na 
última quinta-feira (26/09) ao lado de amigos. A noite 
especial com tema da NFL teve um line-up incrível com 
apresentação da Dj Larissa Lahw.
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Aniversário - O advogado Manoel Bezerra Rocha festejou 
seu aniversário no último domingo (29) e a esposa Raquel 
Bezerra Rocha comandou o almoço na confortável 
chácara do Condomínio Trilhas do Cerrado na GO 020.
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Vegano
Presente desde a primeira edição em 2019, 
a Blant Cosméticos escolheu o Congres-
so Conexão Manicure 2.0, marcado para 
o próximo dia 06 de outubro, em Brasília, 
para lançar o Removedor de Esmalte 8x1 
Vegano, que será apresentado durante a 
palestra “Saúde das Unhas”, ministrada por 
Adriana Salgado, referência no setor. Com 
fórmula suave e biodegradável, sem com-
postos como acetona, tolueno parabeno, o 
lançamento tem emolientes que proporcionam hidratação e evitam o ressecamento, bem como 
manchas brancas nas unhas e cutículas, além de ser hipoalergênico e dermatologicamente testado.

FgTS
A Caixa Econômica Federal já creditou mais de R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 24,3 milhões de clientes com poupança ou conta corrente 
no banco. Os pagamentos do Saque Imediato de até R$ 500 seguem um calendário.

crédiTo
De abril a setembro, 350 empresas 
simples de crédito (ESCs) foram 
criadas no Brasil. O novo mode-
lo de pessoa jurídica, espécie de 
microfinanceiras locais, possibi-
lita aos proprietários de micro e 
pequenas empresas obter crédito 
com juros mais baixos e menos bu-
rocracia. Os dados são do Sebrae.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

FundoS de goVerno

Trabalhadores já podem optar 
pelo saque-aniversário do FGTS
os trabalhadores já 

podem optar pelo 
saque-aniversário 

do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
A opção pode ser regis-
trada no aplicativo do 
FGTS ou na página .

Essa modalidade de sa-
que foi criada pela Medida 
Provisória nº 889/2019. Ao 
confirmar esta opção em 
um dos canais divulgados 
pelo banco, o trabalhador 
deixará de efetuar o saque 
em caso de rescisão de 
contrato de trabalho.

Segundo o vice-presi-
dente de Fundos de gover-
no e Loterias, Paulo Ângelo, 
o primeiro calendário de 
liberação do saque-ani-
versário foi feito para não 
coincidir com a liberação da 
outra modalidade “Estamos 
no calendário do pagamen-

to do saque imediato com 
previsão de atendimento 
a 96 milhões de pessoas. 
Fizemos uma organização 
do atendimento de tal 
maneira a não confun-
dir o saque imediato e o 
saque-aniversário”, disse.

Segundo o vice-pre-
sidente de Fundos de 
governo e Loterias, Pau-
lo Ângelo, o primeiro 
calendário de liberação 
do saque-aniversário foi 
feito para não coincidir 
com a liberação da outra 
modalidade “Estamos no 
calendário do pagamento 
do saque imediato com 
previsão de atendimento 
a 96 milhões de pessoas. 
Fizemos uma organiza-
ção do atendimento de tal 
maneira a não confundir o 
saque imediato e o saque-
-aniversário”, disse.
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A scale up goiana de permutas multilaterais, a XporY.com, conquistou um impor-
tante espaço no mercado de São Paulo. A convite do Grupo Zap, a empresa de Goi-
ás passa fazer parte do  Mit Hub, um espaço que busca reunir pessoas e empresas 
do ecossistema de tecnologia do mercado imobiliário brasileiro para promover sua 
evolução. O convite para participar do hub foi em virtude da atuação da XporY.com 
na realização de permutas de imóveis, como lotes e apartamentos. Fundada em 
2014, como uma startup, a empresa goiana já alcançou a posição de maior pla-
taforma de permutas multilaterais em número de usuários no Brasil, com mais 
de 7 mil associados. Em fase de escala ou expansão, a XporY.com lança formal-
mente sua atuação no Estado de São Paulo durante a Feira do Empreendedor, 
realizada de 5 a 8 de outubro de 2019, no pavilhão de Exposições do Anhembi.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 2 DE OUTUBRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Atletismo 

Thiago Braz termina em 5º lugar 
no Mundial de Atletismo de Doha

Atual campeão 
olímpico no salto 
com vara, o pau-

lista Thiago Braz perdeu 
a chance de subir ao pó-
dio do Mundial de Atle-
tismo de Doha, no Catar, 
na tarde desta terça-
-feira (1). Braz terminou 
na quinta posição. Ou-
tro paulista na final foi 
Ângelo Dutra que ficou 
em décimo lugar.

Thiago Braz chegou a 
Doha após uma tempo-
rada irregular. Nas quali-
ficatórias o atleta, quinto 
no ranking mundial, al-
cançou a quarta posi-
ção, ao conseguir saltar 
5,75m. Porém, no início 
desta tarde, Braz teve difi-
culdade para ultrapassar 

5,55m. Ele perseverou e 
conseguiu superar a mar-
ca, após duas tentativas. 
Em seguida, saltou 5,70m 
logo na primeira chance. 
Aí, na sequência, voltou a 
errar: perdeu duas tenta-
tivas de saltar acima dos 
5,80m. Na terceira e últi-
ma chance Braz chegou a 
ultrapassar o sarrafo, mas 
o derrubou na queda.

Na mesma prova, o 
paulista Augusto Dutra 
falhou ao tentar ultra-
passar os 5,70m, após 
três tentativas seguidas. 
A medalha de ouro ficou 
novamente com o norte-
-americano San Ken-
drics: ele conquistou o 
bicampeonato nesta tar-
de ao superar 5,97m. O 

sueco Armand Duplan-
tis, de 19 anos, também 
ultrapassou 5,97m, mas 
levou a prata por somar 

mais tentativas fracas-
sadas. O polonês Piotr 
Lisek ficou com o bronze, 
com a marca de 5,87m.

Nesta quarta-feira 
(2), pela manhã, as bra-
sileiras Geisa Arcanjo e 
Fernanda Martins dispu-

tam as eliminatórias no 
arremesso do martelo e 
no lançamento do disco, 
respectivamente.

Medalhista olímpico do salto com 
vara erra nas três últimas tentativas La
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