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n O deputado federal Glautins 
Fokus, evangélico, também integra 
o seleto grupo de políticos que con-
versa com Deus antes de tomar deci-
sões: só depois de ouvir o Criador, é 
que ele decidirá sobre a candidatura 
a prefeito de Aparecida. 

n É nesta segunda, 7 de outubro, às 
17:30min, na Assembleia, de filiação do 
ex-deputado federal Jovair Arantes e 
seu filho deputado estadual Henrique 
Arantes ao MDB. A grande expecta-
tiva é conferir se Iris Rezende irá. 

n Curiosidade: com a mexida no secreta-
riado da semana passada, estão juntos 
no governo do Estado os 3 goianos que 
se sentavam lado a lado no plenário do 
Senado na última Legislatura: Ronaldo 
Caiado, Wilder Morais e Lúcia Vânia. 

n No centro das discussões sobre os 
incentivos fiscais do Tocantins, também 
estão sendo questionados, está o ana-
polino Ridoval Chiarelotto, nomeado 
pelo governador Mauro Carlesse para a 
Secretaria da Indústria & Comércio. 

n São fraquíssimos os depoimentos 
dos megaempresários convocados 
pela CPI dos Incentivos Fiscais. Uma 
exceção até agora foi o presidente 
da Usina Jalles Machado, Otavinho 
Arantes, que levou um bom material 
de sustentação.

n Gustavo Mendanha já está despa-
chando do novo prédio da prefeitura de 
Aparecida, que custou a bagatela de R$ 
20 milhões e ainda vai engolir mais R$ 5 
milhões em móveis, tapetes, cortinas e 
demais materiais decorativos.

n Notícias de Brasília: não haverá janela 
partidária antes de 2022, ano das elei-
ções para presidente, senador e depu-
tados. Até lá, fica do jeito que está hoje, 
ou seja, parlamentares que trocarem de 
partido perdem o mandato.

n A lista sêxtupla da OAB para o preen-
chimento da vaga de desembargador do 
quinto constitucional, dessa vez para a 
advocacia, será formada no início do ano 
que vem. O secretário da Casa Civil An-
derson Máximo é o mais cotado.

n Vanderlan Cardoso está com o tem-
po tão ocupado no Senado que descui-
dou-se inteiramente das suas bases 
e contatos em Goiás, fenômeno que 
pode levar a desgastes perigosos em 
caso de novos projetos eleitorais.

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

Nunca se viu em Goiás uma oposição tão fraca e desprovida de uma ação contun-
dente, e – importantíssimo – menos ainda dotada de alguma inteligência, como 
a que se apresenta contra o governador Ronaldo Caiado. Pelo interior afora, o 
presidente estadual do PSDB Jânio Darrot reúne minguadas plateias para defen-
der o suposto legado dos governos do PSDB, que, como disse o jornalista Carlos 
Alberto Santa Cruz, virou farinha diante da inconsistência e do acúmulo de erros 
administrativos e irregularidades as mais graves possíveis até hoje aparecendo 
em cascata. Santa Cruz, com a sua verborragia faiscante, definiu corretamente 
o tal legado como “substrato de pó de espirro”, mas a tucanada não se emenda 
e continua agarrada a esse triste e ilusório passado – que não interessa mais a 
quem quer que seja em Goiás, com exceção do Ministério Público. Melhor seria 
a oposição cumprir o seu verdadeiro papel: apresentar alternativas e propostas 
que, em essência, traduziriam uma crítica convincente e fundamentada aos atos e 
fatos do poder estabelecido. Não é, contudo, o que vem acontecendo.
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aRREcaDaÇÃo DE iRiS BatE REcoRDE E cREScE MUito EM tERMoS REaiS
Em mais um incrível resultado da sua atual gestão na Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende bate recordes de arrecadação: a 
entrada de tributos municipais vai muito bem, obrigado. Os números surpreendem: 24,47% de crescimento nominal no 
exercício de 2018 em relação ao do mesmo período de 2017. E, em 2019, mesmo com a crise nacional, a curva continua 
ascendente. Até agora, em relação ao mesmo período de 2018, o aumento real de arrecadação já bateu a casa dos 20%.

JaYME RiNcÓN cita MatÉRia DE o popUlaR paRa SE DEFENDER DE acUSaÇÕES
O ex-presidente da extinta Agetop Jayme Rincón está distribuindo massivamente, via WhattsApp, um trecho da reportagem 
de O Popular que informou sobre a nomeação de Pedro Salles para a Goinfra, com o objetivo, segundo o jornal, de destravar 
o normalmente elevado volume de obras de responsabilidade da estatal. Ele destaca para o seu público o seguinte trecho da 
matéria escrita pela jornalista Fabiana Pulcineli: “A avaliação na cúpula do governo é que Ênio Caiado travou a Goinfra, dificul-
tando fluxo de processos e resultados na gestão. Ao nomeá-lo em janeiro, o governador Ronaldo Caiado justificou que precisava 
de um nome de sua inteira confiança e que promovesse uma limpeza no órgão. O atual governo aponta a antiga Agetop 
como uma das principais pastas em que houve corrupção na gestão anterior. Até o momento, não houve comprovação de 
desvios no órgão nas investigações do governo”. Jayme Rincón complementa do próprio punho: “Nem haverá”.

MEGaEMpRESÁRioS SÓ SaBEM SE DEFENDER coM cHaNtaGEM E aMEaÇaS
Os megamperesários estaduais estão engrossando o coro contra a CPI dos Incentivos Fiscais. À falta de argumentos, eles se resumem a 
ameaçar com a desindustrialização do Estado se a política desenfreada de distribuição à torto e a direito de isenções de ICMS sofrer alguma 
correção. Um deles, o empresário Carlos Luciano, do grupo varejista Novo Mundo, que não fabrica nada, levou a chantagem a um ponto ex-
tremo ao garantir que, sem os incentivos, a economia de Goiás vai regredir à era agropastoril. É bom saber, leitora e leitor, que Carlos Luciano 
e o Novo Mundo, juntamente com o ex-governador Marconi Perillo, respondem a uma ação de improbidade do Ministério Público para que 
devolvam R$ 161 milhões aos cofres públicos, provenientes de regalias tributárias questionáveis. Ainda não saiu a sentença.

DiFERENÇa ENtRE iRiS E MaRcoNi É QUE UM NÃo FUGiU E o oUtRo, SiM
Há muitas semelhanças nas histórias do PMDB, hoje MDB, e o PSDB e os períodos em que estiveram à testa do poder em Goiás, ambos, 
no final dos seus respectivos ciclos, desembocando em uma queda monumental. Uma delas é o fato de serem partidos cada um com uma 
grande liderança, Iris Rezende, em um caso, Marconi Perillo, noutro. Mas entre eles há uma enorme diferença: depois da derrota, Iris não 
fugiu e seguiu ocupando o seu lugar na política estadual, enquanto Marconi bateu em retirada para São Paulo de mala e cuia, praticamente 
nunca mais retornando ao palco estadual. Essa é a queixa que se ouve nos bastidores do PSDB, principalmente com a sequência de encontros 
regionais que o partido promove nos municípios: Iris, no seu tempos de planície, participava de todos, enquanto Marconi nunca foi a nenhum. 
A comparação é inevitável e a conclusão mais ainda: Iris não abandonou os seus. Já Marconi não quis e não quer saber de ninguém.  

MEGalEilÃo DE caMpoS DE pEtRÓlEo Vai DEStiNaR REcURSoS paRa GoiÁS 
O megaleilão dos novos campos de exploração de petróleo, marcado para o dia 6 de novembro próximo, deve arrecadar mais de R$ 106 bi-
lhões, conforme as previsões do governo federal. Parte dessa montanha de dinheiro, ou 30%, será dividida entre os Estados, os municípios e 
o Congresso (para financiar as emendas orçamentárias dos deputados esenadores). Ainda não há definição sobre os critérios e a partedecada 
um, mas as contas mais pessimistas indicam que o governador Ronaldo Caiado receberá, em um prazo curto após o pregão, no mínimo R$ 
500 milhões. Mais uma ajuda expressiva para o esforço de ajuste fiscal do Estado.

opoSiÇÃo a caiaDo, liDERaDa pElo pSDB, É a MaiS FRaca
JaMaiS ViSta EM toDa a HiStÓRia política DE GoiÁS
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entrevista

As conquistas e desafios de 
Divino Lemes em Senador Canedo

o Prefeito de Sena-
dor Canedo, Divino 
Lemes (PSD), este-

ve nos estúdios do DMTV 
e participou de uma en-
trevista bem descontra-
ída. Entre os assuntos 
abordados estiveram os 
investimentos nas áreas 
de educação e segurança 
no município.

Após um breve resu-
mo da história de vida e 
política do gestor munici-
pal, o primeiro tema a ser 
abordado foi a educação. 
Divino Lemes não falou do 
assunto apenas no aspecto 
municipal, ele citou tam-
bém a nova base curricular 
proposta pelo governo fe-
deral e depois sobre o que 
a sua gestão tem feito no 
município e afirmou que 
para qualquer mudança a 
educação é o caminho.

“Nós chegamos a con-
clusão de que qualquer 
mudança de forma ho-
nesta, ela tem que passar 
pela educação, não há 
outro caminho, a educa-
ção é o caminho. Em Se-
nador Canedo nós esta-
mos fazendo um trabalho 
de qualificação dos pro-
fessores, com melhorias 
na rede física, com apoio 
ao profissional da educa-
ção e estamos colhendo 
resultados interessantís-
simos”, explicar o gestor.

Divino Lemes afirmou 
que em cada escola do 
município está sendo 
colocado um portfólio, 
no mesmo modelo que 
o Estado fez no passado 

com a nota do Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Basíca (IDEB).

“Nossas notas são mui-
to boas e, vamos melho-
rar mais, pois temos feito 
um incentivo forte e hoje 
atendemos cerca de 30 
mil alunos em nossa rede 
municipal. E eu penso da 
mesma forma, o Brasil pre-
cisa de uma boa educação, 
então me entusiasma mui-
to a nova base curricular 
comum, ou seja, há uma 
forte tendência para que 
o Brasil tenha uma base 
curricular só, de maneira 
que a gente tenha uma 
evolução gradativa geral”, 
salienta o prefeito.

Investimento em 
Segurança Pública

Após falar sobre educa-
ção e o que tem sido feito 
em sua gestão em Senador 
Canedo, Divino Lemes fez 
o levantamento também 
sobre a segurança pública 
no município, que teve um 
investimento de aproxi-
madamente R$ 400 mil.

“Nós temos segurança 
em duas situações: Uma é 
a sensação de segurança, 
onde contamos com a pre-
sença das viaturas, das câ-
meras e o cidadão se sen-
te seguro. A outra é uma 
efetiva ação, nós hoje tra-
balhamos a muitas mãos, 
com a construção das no-
vas bases de segurança da 
polícia, aonde levamos a 
Guarda Civil, chamamos a 
Polícia Militar e a Polícia 

Civil para atuarmos juntos 
em ações nos bairros”, nar-
ra o prefeito.

Conforme Divino Le-
mes um novo presídio 
está sendo construído no 
município, pois a antiga 
penitenciária foi feita com 
capacidade para 60 presos, 
e hoje existem 300 deten-
tos nela e pelo fato de não 
comportar mais presos.

“Nós temos que termi-
nar o novo presídio para 
então poder ter a discus-
são sobre os direitos. É 
uma luta grande para que 
a segurança pública tenha 
a efetividade em nosso 
município.”, complementa 
o chefe do executivo.

Investimento nas 
reservas de água 
e no tratamento 
de esgoto

Além dos investimentos 
em educação e segurança 
pública, um outro tema 
abordado durante a entre-
vista, foi no tratamento de 
água e esgoto do municí-
pio no atual mandato de 
Divino Lemes como prefei-
to de Senador Canedo.

“Sobre as reservas de 
água e o tratamento de 
esgoto no município nós 
temos duas situações: a 
primeira delas é o inves-
timento para a reserva de 
água na cidade, pois é in-

teressante demais, você ter 
caixas e caixas cheias para 
qualquer eventualidade, 
como queda de energia, 
que é bastante comum 
hoje. Então você consegue 
colocar geradores, as vezes 
tem regiões que não tem 
geradores e a tendência 
é faltar água, mas se você 
tem uma reservação boa, 
qualquer estrago na rede, 
qualquer queda de ener-
gia, o morador não vai sen-
tir”, comenta Divino Lemes

Divino Lemes 
garantiu que vai 
fazer o concurso 
público

Divino Lemes falou 
também sobre o edital do 
concurso público da Pre-
feitura de Senador Cane-
do, que chegou a ser sus-
penso pelo Tribunal de 
Conta dos Município. Em 
relação a isso, o gestor 
afirmou que iria cumprir 
os prazos estabelecidos 
pelo tribunal, fazer as 
alterações solicitadas e 
promover o concurso.

“O que houve foi uma 
falta de comunicação, 
pois o que eles pediram 
para corrigir lá, foram 
itens bastante simples, 
que se houve uma di-
ligência, não precisaria 
desse estardalhaço de 
dizer que foi suspen-
so. Então acredito que a 
emenda não ficou de so-
neto bom, vamos cumprir 
os prazos, corrigir tudo e 
fazer o concurso, pois não 
temos mais condições de 
ficar em contratos tem-
porários, ou de situações 
emergenciais”, salienta 
Divino Lemes.

Para encerrar a entre-
vista, o atual prefeito de 
Senador Canedo deixou 
uma mensagem para os 
moradores do municí-
pio daqui a 100 anos. “A 
mensagem que deixo é 
de muita esperança, que 
todos os nossos sonhos 
de hoje serão realidade, 
e que o sucesso e a gran-
deza do nosso município 
para daqui um século 
para mim é inimaginável. 
Então para os moradores 
de Senador Canedo, fica 
aqui o nosso sonho, a 
nossa certeza, que esta-
rão morando no que há 
de melhor no país”, encer-
ra Divino Lemes. 

Prefeito garantiu a realização do 
concurso público da Prefeitura Di
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candidato

Sancionada lei que estabelece limite 
de gastos na campanha municipal
O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a Lei 
13.878 de 2019, que esta-
belece os limites de gas-
tos de campanha para as 
eleições municipais. A lei 
foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União da quinta-feira (3).

Por se tratar de alte-
ração na legislação elei-
toral, a lei precisava ser 
sancionada um ano an-
tes do pleito do ano que 
vem, marcado para o dia 
4 de outubro, para que 
as regras possam valer.

Na última quarta-fei-

ra (2), o Senado apro-
vou o projeto de lei que 
define o teto de gastos 
de campanha para as 
eleições de prefeitos e 
vereadores de 2020. O 
texto prevê que o valor 
seja o mesmo do pleito 
de 2016, corrigido pelo 

Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

A lei também deter-
mina que nos municí-
pios onde houver se-
gundo turno na eleição 
para prefeito, o limite de 
gastos de cada candida-

to será de 40% do esta-
belecido para o primeiro 
turno da disputa.

O texto também au-
toriza o candidato a 
usar recursos próprios 
em sua campanha até 
o total de 10% dos li-
mites previstos para 

gastos de campanha no 
cargo em que concorrer.

Caberá ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
divulgar a tabela de te-
tos por município e car-
go antes do pleito, as-
sim como ocorreu nas 
eleições de 2016.
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Campanha de vacinação contra 
sarampo começa nesta segunda-feira 

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

pal de Saúde, inicia nes-
ta segunda-feira (7/10), 
às 8 horas, a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra o sarampo. O ob-
jetivo é vacinar seletiva-
mente as crianças entre 
seis meses e cinco anos 
de idade e adultos de 
20 a 29 anos. Esta cam-
panha é uma estratégia 
diferenciada para inter-
romper a circulação do 
vírus da doença no país.

A primeira etapa será 
realizada de 7 a 25 de 
outubro e o público-alvo 
é formado por crianças 
de seis meses a menores 
de cinco anos de ida-
de (4 anos, 11 meses e 
29 dias) não vacinadas. 
O dia D de mobilização 

nacional será em 19 de 
outubro. O Ministério 
da Saúde priorizou este 
grupo devido a elevada 
incidência da doença 
nesta faixa etária nos 
surtos registrados em 
2019 e maior risco de 
desenvolver complica-
ções como, cegueira, 
encefalite, diarreia gra-
ve, infecções no ouvido, 
pneumonias e óbitos.

A segunda etapa será 
realizada entre 18 a 30 
de novembro, com a va-
cinação de adultos jo-
vens na faixa etária de 
20 a 29 anos. O dia D 
de mobilização nacional 
será 30 de novembro. O 
grupo também foi prio-
rizado nesta etapa devi-
do ao número de casos 
confirmados nessa faixa 
etária ser expressivo.

Outras idades
Durante a primeira fase 

da campanha (de 7 a 25 de 
outubro), a vacinação será 
restrita temporariamente 
aos menores de cinco anos. 
Após o dia 26 de outubro 
será reiniciada a vacina-
ção seletiva de rotina nas 

demais faixas etárias. Na 
segunda etapa, entre 18 e 
30 de novembro, a orien-
tação é focar no grupo de 
20 a 29 anos com vaci-
nação seletiva, mas não 
de forma restrita, como 
na primeira fase.

A meta mínima a ser 

alcançada na campanha 
é de 95% de cobertura 
vacinal do público-alvo. 
Este ano em Goiânia 
foram registrados dois 
casos confirmados de 
sarampo. Foram descar-
tadas 24 suspeitas e ain-
da há 19 em investigação.

Abertura campanha 
de vacinação contra sa-
rampo. Dia: 7 de outubro, 
segunda-feira. Hora: 8 
horas. Local: Centro Mu-
nicipal de Vacinação - Av. 
Edmundo de Abreu, s/n - 
Setor Pedro Ludovico, (ao 
lado do Ciams)

Iniciativa nacional será desenvolvida 
em duas etapas para faixas etárias 
diferentes: de 6 meses a menores 
de 5 anos e de 20 a 29 anos Da
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Gestão

Balanço mostra avanços nos 
nove meses de gestão Caiado
Sob a gestão de Ronaldo 
Caiado, o Governo de Goiás 
tem concentrado esforços 
na melhoria dos serviços 
prestados ao cidadão. As 
conquistas de nove meses 
de trabalho já são percep-
tíveis nas mais variadas 
áreas, especialmente as 
essenciais, como seguran-
ça pública, saúde, educa-
ção e assistência social.

Pautado na transparên-
cia, é política do novo go-
verno prestar contas à so-
ciedade, detalhando todas 
as ações já realizadas e os 
respectivos resultados.

Segurança pública
A partir de uma nova 

metodologia implantada 
na segurança pública, que 
envolve o tripé integração, 
inteligência e integridade, 
os indicadores comprovam 

queda de crimes violen-
tos. Comparando janeiro a 
setembro deste ano com 
o mesmo período do ano 
passado, os homicídios ti-
veram redução de 21,23%. 
Latrocínios, por sua vez, re-
cuaram 33,75%. Também 
houve queda nos roubos a 
transeuntes (-47,36%), rou-
bos de veículos (-58,30%) 
e roubos a instituições fi-
nanceiras (-79,17%).

Há também um forte 
enfrentamento à impu-
nidade. A partir de inves-
tigações criteriosas, este 
ano as forças policiais já 
solucionaram 80,52% dos 
homicídios registrados 
nesses nove meses. Além 
disso, o Estado abriu 1.091 
novas vagas no sistema 
prisional e iniciou a im-
plantação da biometria, 
reforçando o controle e se-

gurança nos presídios. Em 
relação ao quadro de pes-
soal, o governador Ronal-
do Caiado decretou o fim 
da terceira classe e reali-
zou promoções de oficiais 
da Polícia Militar.

Saúde
Uma das principais mar-

cas até aqui é o respeito à 
vida e o cuidado com pa-
cientes mais graves. A par-
tir disso, foram entregues 
67 novos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI), sendo 46 no interior 
goiano. Também houve a 
celebração de convênios 
com unidades de saúde 
filantrópicas: Hospital São 
Pedro de Alcântara (cidade 
de Goiás), Santa Casa de 
Misericórdia (de Catalão, 
Anápolis e Goiânia) e Hos-
pital Padre Tiago (Jataí). A 

partir dessas iniciativas, o 
Estado estende a mão para 
os municípios, regionali-
zando o acesso à saúde.

Educação
Principal porta de en-

trada para a universidade, 
o Enem está chegando e a 
expectativa é que os estu-
dantes das escolas públi-
cas goianas tenham notas 
satisfatórias. Isso porque, 
desde o primeiro semestre, 
a Secretaria da Educação 
(Seduc) vem realizando 
uma série de ações para 
preparar os estudantes. 
Além da reformulação do 
Goiás Bem no Enem, que 
conta até com programas 
de TV, são realizados au-
lões extra e abertos à co-
munidade em geral.

No quesito segurança, 
a Seduc está implantando 

o novo Protocolo de Segu-
rança Escolar. A educação 
também avançou na cria-
ção de 15 mil vagas nos 
Institutos Tecnológicos de 
Goiás (Itegos) para estu-
dantes do Ensino Médio. 
Trata-se de cursos de nível 
médio e de qualificação 
profissional. Além disso, 
foram nomeados 359 pro-
fessores aprovados em 
concurso público e entre-
gues 151 ônibus escolares, 
que vão renovar e reforçar 
a frota pelo interior.

Políticas sociais
No quesito moradia, 

Caiado já entregou 1.389 
unidades habitacionais e 
800 escrituras. E em outra 
esfera das políticas so-
ciais, o governador assinou 
o Protocolo da Primeira 
Infância, que integra os 

vários programas já exis-
tentes na área, levando 
atendimento a todas as 
regiões do Estado, espe-
cialmente às mais vulne-
ráveis. Também criou a 
Rede Goiana de Oportu-
nidades, cujo propósito é 
integrar a oferta de ser-
viços sociais a partir da 
rede pública de ensino.

No campo da geração 
de empregos, o governo 
estadual assinou proto-
colos de intenção para 
instalação de 44 empre-
sas, espalhadas por 25 
municípios. A expectativa 
é gerar mais de 25,6 mil 
postos de trabalho. E hou-
ve ainda o lançamento do 
Goiás Empreendedor, que 
oferece três linhas de cré-
dito para impulsionar de 
pequenos a grandes em-
preendedores.
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oUTBacK
A Bloomin’ Brands, uma das maiores empresas 

de restaurantes casuais do mundo, acaba 
de anunciar a expansão de sua atuação na 

América do Sul com a abertura do primeiro 
restaurante da marca Outback Steakhouse 
na Argentina. Inaugurado em Buenos Aires, 

no Aeroporto Ezeiza na área interna de 
embarque internacional, o Outback Argentina 

vai oferecer porções generosas, o sabor 
marcante da culinária e o estilo descontraído 

de atendimento, características que consagram 
a marca em todo o mundo. O investimento 
para abertura do restaurante foi de US$ 1.7 

milhão. Por ser destaque de excelência entre 
as operações mundiais, o Outback do Brasil 

foi responsável pelo treinamento dos 160 
novos funcionários argentinos – chamados de 

outbackers.

Dia E
Professores, colaboradores e alunos da 

Faculdade Estácio de Goiás se unem na próxima 
quarta-feira (9/10) para a prestação de serviços 

gratuitos à comunidade. Denominada de ‘Dia 
E’, a ação acontecerá entre as 12h e 18h, na sede 

da instituição, que está situada no Shopping 
Estação da Moda, no Centro de Goiânia. Entre 

as ações de responsabilidade social previstas 
para a data, estão a simulação de primeiros 

socorros, a abertura de laboratórios para 
visitação da comunidade, monitoramento de 

pressão arterial, orientação nutricional e cálculo 
de Índice de Massa Corpórea (IMC).

oUTUBRo Rosa
Em apoio ao movimento Outubro Rosa, 

durante todo o mês de outubro, o Flamboyant 
Shopping contará com uma iluminação especial. 

Alertado para a importância do controle do 
câncer de mama, um dos cartões postais 

de maior visibilidade, o Garden Flamboyant 
contará com árvores ambientadas na cor da 

campanha.

coMPliaNcE
O Sescon-Goiás promove na próxima terça-
feira, dia 08 de outubro, o curso Compliance 
Contábil Fiscal. A partir de de 11 de outubro, 

quem quiser assinar ou renovar contratos 
(convênios, parcerias, concessões, entre outros) 

com o estado de Goiás, seja administração 
direta ou indireta (órgãos, autarquias, 

fundações) deverá comprovar a implantação de 
Compliance. Profissionais da área empresarial, 

contábil, estudantes, empresários, auditores, 
controladores, analistas de sistemas, 

administradores, gerentes, advogados, 
consultores podem se inscrever pelo fone (62) 

3931-5206/ 3931-5210.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Décor - Com peças nacionais, importadas e sob medida, a loja Mundo dos Tapetes recebe convidados para a inauguração de 
seu showroom na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista. À frente da empresa, Eduardo e Murilo Caetano Alves Lopes 
aproveitam a ocasião para apresentar uma linha exclusiva de tapetes, desenhada pelo designer de interiores Richard Frank. 

Inauguração - A digital influencer Bia Lobo e a empresária 
Samantha Kofes prestigiaram a inauguração de mais uma 
unidade do Caseratto, no Passeio das Águas Shopping.

2 3

4

Estética - A apresentadora Mara Maravilha esteve 
em Goiânia recentemente e visitou a clínica My 
Lady, da biomédica Giselle Alves Rosa, que é 
especialista em harmonização facial.
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Exposição - O fotógrafo Flavio Lima abriu sua exposição 
individual, a Light Walker, na Época Galeria de Arte 
ao lado da proprietária do espaço, Edna Martins e das 
arquitetas Ednara Braga e Cristiane Melo.
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novo mundo 
Ao investir fortemente no Omnichannel – 
já são R$ 2 milhões no canal, se somado 
infraestrutura, equipe e sistemas, a Novo 
Mundo, líder na região Centro-Norte do 
País, se prepara para disputar mercado com 
os grandes players do setor. A varejista in-
tegrou à plataforma mais duas formas de 
atendimento ao cliente: o Pick up in store 
e a possibilidade de comprar pelo preço do 
e-commerce, pagando na própria loja, e re-
tirar o produto no mesmo momento, sem a 
necessidade de esperar pela entrega. Vare-
jista pioneiro na região Centro-Oeste a ter 
um e-commerce e empresa líder na região 
Centro-Norte, a Novo Mundo acredita que, 
com a integração mais robusta, as vendas 
Omnichannel cheguem a 10% do fatura-
mento do grupo. 

conceito  
A empresária  Rayana Pimentel  promo-
ve  evento  de  inauguração da 1ª loja  con-
ceito da marca “Abelha Rainha”. O coquetel 
será no Corredor Oeste do  Araguaia Sho-
pping e reunirá clientes, colaboradores da 
empresa e imprensa. A loja tem 40 m2, pro-
jeto assinado pela Enredo Branding e Gra-

briela Pavam  como  arquiteta  responsável. 
O novo espaço coroa  a  modernização do 
negócio (que tem  30 anos de história)  e 
o  crescimento no cenário nacional de  der-
mocosméticos,  oferecendo mais postos de 
trabalho, proximidade da marca com os 
clientes e a possibilidade de venda direta e 
experimentação dos produtos.

mulheres
Os setores de tecnologia, engenharia e pro-
gramação estão entre os que mais crescem 
no mundo. Entretanto, a participação femi-
nina é muito baixa. No Brasil, por exemplo, 
dados do IBGE apontam que as mulheres 
representam apenas 20% dos mais de 580 
mil profissionais que atuam no mercado de 
Tecnologia da Informação. E para quebrar 
essa disparidade no setor que o SiliconVal.
ly Institute lança em nosso país o Brazilian 
Women in Tech (BRAwit), programa de 
aceleração para empreendedoras na área 
de tecnologia. Este é o primeiro projeto da 
instituição exclusivo para empresárias bra-
sileiras e traz a oportunidade de elevar o 
padrão de suas startups para o mercado in-
ternacional, já que contará com uma imer-
são em São Francisco, nos Estados Unidos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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depósitos

Captação líquida da poupança 
bate recorde em setembro

depois de alternar 
resultados negati-
vos e positivos nos 

últimos meses, a caderne-
ta de poupança, aplicação 
financeira mais tradicional 
do país, registrou captação 
líquida recorde para me-
ses de setembro. No mês 
passado, os depósitos na 
caderneta de poupança 
superaram os saques em 
R$ 8,72 bilhões, informou 
hoje (4) o Banco Central. 
Este é o maior valor para o 
mês desde o início da série 
histórica, em 1995.

Em setembro do ano 

passado, os correntistas 
tinham depositado R$ 
8,54 bilhões a mais do 
que tinham retirado. Ape-
sar do recorde do último 

mês, a poupança acumula 
saques líquidos em 2019. 
De janeiro a setembro, 
os brasileiros retiraram 
R$ 6,06 bilhões a mais 

do que depositaram na 
caderneta. No mesmo 
período do ano passado, 
as captações (depósitos) 
tinham superado as reti-

radas em R$ 25,5 bilhões.
Até 2014, os brasilei-

ros depositavam mais do 
que retiravam da pou-
pança. Naquele ano, as 
captações líquidas che-
garam a R$ 24 bilhões. 
Com o início da recessão 
econômica, em 2015, os 
investidores passaram a 
retirar dinheiro da cader-
neta para cobrir dívidas, 
em um cenário de queda 
da renda e de aumento 
de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bi-
lhões foram sacados da 
poupança, a maior retira-
da líquida da história. Em 
2016, os saques supera-
ram os depósitos em R$ 
40,7 bilhões. A tendên-
cia inverteu-se em 2017, 
quando as captações exce-
deram as retiradas em R$ 
17,12 bilhões, e em 2018 
– captação líquida de R$ 

38,26 bilhões.
Com rendimento de 

70% da Taxa Selic (juros 
básicos da economia), a 
poupança está se tor-
nando menos atrativa 
porque os juros básicos 
estão no menor nível da 
história, em 5,5% ao ano. 
Mesmo assim, o investi-
mento tem conseguido 
garantir rendimentos 
acima da inflação, que 
está em níveis baixos.

Nos 12 meses termina-
dos em setembro, a pou-
pança rendeu 4,13%. O 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA)-15, 
que funciona como uma 
prévia da inflação oficial, 
acumula 3,22% no mes-
mo período. Na próxima 
quarta-feira (9), o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga 
o IPCA cheio de setembro.

Depósitos 
superaram 
saques em 
R$ 8,72 bi no mês
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O Sicredi, instituição financeira cooperativa, encerrou o primeiro semes-
tre de 2019 com um crescimento de 10% no resultado líquido na compa-
ração com os seis primeiros meses do ano passado, chegando à marca de 
R$ 1,50 bilhão. O patrimônio líquido, que impacta diretamente na solidez 
da instituição, superou a marca dos R$ 16 bilhões, alta de 16,2%. Os ativos 
totais chegaram a R$ 99,2 bilhões, volume 13% superior ao registrado no 
primeiro semestre do ano passado. Além disso, o número de associados do 
Sicredi cresceu 10,5%, totalizando mais de 4,2 milhões de pessoas físicas e 
jurídicas até junho. Os dados são do Balanço de Demonstrações Financei-
ras Combinadas divulgado pela instituição no dia 26 de setembro. A Car-
teira de poupança aumentou 20,9% e ultrapassou volume de R$ 14 bilhões.
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legalveículos

carros

uNo WaY 1.0 BRANCO 2014 
COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO 
DONO ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(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 + Prestação de 
518,00. Consultor de vendas : 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 GA-
RANTIA DE FÁBRICA ÚNICO 
DONO 2.0 FLEX WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 
AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS 
ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP: (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 compromisso pelo 
WhatsApp. Mais Informações : 
Tell/What : (062) 98550-9156. 
Consultora de Vendas: 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 PORTAS 
1.0 SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: 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 
COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO 
BRAZ. Maiores informações 
Fone: (62) 3573-4674/9375-
5216/8415- 1031

biZ 125 es 0 Km Entrada + 

Parcelas de 218,41 R$ & oNix 

0 Km. Entrada + Parcelas de 

592,83. Consultora de Ven-

das: Cida Bueno WhatsApp : 

(062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro 
Realização:CIA TEATRAL ZUMBI 
DOS PALMARES - Professor: 
Paulo Vitória /setor Sul. In-
scrições: (62) 9219-20 33 / (62) 
8510 7260 ou 3432-0001

Camile

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Enviados - camile.carvalhocc1@gmail.com - Gmail https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1

1 de 1 11/09/2019 08:27

Camile

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Enviados - camile.carvalhocc1@gmail.com - Gmail https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1

1 de 1 11/09/2019 08:27
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Campanha

Futebol de areia chama população 
para lutar contra câncer de mama

trinta jogadoras de fute-
bol de areia dos times 
Boa Vista da Praia, Proje-

to da Branca e Novos Talentos 
disputaram neste domingo (6), 
na Praia de Copacabana, zona 
sul do Rio de Janeiro, o torneio 
Futebol da Resistência, Todas 
Contra o Câncer. O objetivo 
foi chamar a atenção da po-
pulação, em especial das mu-
lheres, para a importância da 
realização do exame de ma-
mografia, para detecção pre-
coce de câncer de mama.

O jogo foi organizado a pe-
dido da deputada Enfermeira 
Rejane (PCdoB), presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher da Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
dentro da campanha Outubro 
Rosa, aberta oficialmente na úl-

tima segunda-feira (30).
Rejane afirmou que a luta 

contra o câncer é todo dia. Ava-
liou, entretanto, que o Outubro 
Rosa faz com que a sociedade 
preste mais atenção para a 
luta das mulheres. “Porque não 
adianta só a gente conhecer 
nosso corpo, apalpar, ver que 
tem caroço, se a gente não vai 
poder fazer a mamografia”.

Por isso, a deputada obteve 
o apoio da Secretaria de Estado 
de Saúde, que levou para a orla 
de Copacabana um caminhão 
móvel para fazer na hora exa-
mes de mamografia gratuitos 
para as mulheres que passavam 
pelo local e já traziam o pedido 
médico. Para quem não tinha a 
indicação, esta podia ser obtida 
a partir de indicação de médicos 
que participavam da iniciativa.

O objetivo foi chamar a atenção da população, 
em especial das mulheres, para a importância 
da realização do exame de mamografia
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