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n Mesmo agraciado com uma das 
vice-presidências nacionais do 
PSDB, o deputado federal Célio 
Silveira segue criticando o partido 
e reclamando da falta de rumo da 
legenda depois da acachapante 
derrota de 2028 em Goiás. 

n A ex-senadora e agora secretária de 
Desenvolvimento Social do governo 
do Estado Lúcia Vânia reconheceu que 
a sua fama de “encrenqueira” tinha 
fundamento: “Se não fosse, não teria 
sobrevivido na política por 30 anos”.

n O presidente do Sindicato da In-
dústrias Farmacêuticas do Rio de Ja-
neiro, Carlos Gross, é apaixonado por 
Goiás. Segundo ele, pelas vantagens 
comparativas que oferece, o Estado 
é perfeito para o setor investir mais. 

n O governador Ronaldo Caiado não 
gostou da ausência do prefeito Gustavo 
Mendanhas na inauguração da Ipasgo 
Clínicas em Aparecida. Uma semana 
antes, Caiado prestigiou Mendanha na 
entrega de uma praça na cidade. 

n Ninguém em Itumbiara aposta 
na reeleição de Zé Antônio. O pró-
ximo prefeito da cidade deve ser 
um candidato da oposição local, no 
caso o deputado Álvaro Guimarães 
ou o empresário Dione Araújo, am-
bos do DEM. 

n Em Aparecida, em 2020, o PSDB 
deve se compor com a candidatura à 
reeleição do prefeito Gustavo Men-
danha, apoiando o nome do vereador 
Tatá Teixeira, que é do PSD, para a po-
sição de vice. Ordem de Marconi. 

n A briga pelos incentivos fiscais está 
feia no Tocantins: o governador Mauro 
Carlesse cortou as regalias dos frigorí-
ficos, que, em retaliação, suspende-
ram as suas atividades. Ninguém 
sabe onde o impasse vai parar. 

n A antecipação da eleição do próximo 
presidente da Assembleia para este 
ano parece ser um fato consumado. 
Pode ocorrer até mesmo dentro do 
mês de outubro, garantindo Lissauer 
Vieira no posto até janeiro de 2021.

n A União Europeia descobriu que a 
Apple não paga impostos e deixou de 
recolher R$ 58 bilhões de dólares aos 
países-membros. Parecido com o que 
acontece em Goiás, onde grandes em-
presas não pagam nada de ICMS. 

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

A CPI dos Incentivos Fiscais descobriu que uma das maiores indústrias de frangos do Estado fatu-
rou R$ 3,7 bilhões em um período em que pagou apenas R$ 10 milhões em ICMS. Não há como 
justificar tamanho disparate. Outra, também na área de frangos, a Pif Paf, recebeu do governo um 
crédito outorgado de R$ 16,8 milhões antes mesmo de produzir um único quilo de mercadoria. Ela 
comprou terras (inclusive uma fazenda), construiu prédios e adquiriu equipamentos e assegurou 
capital de giro para iniciar as suas operações, tudo isso em Palmeiras, não por acidente terra natal 
do ex-governador Marconi Perillo. Trata-se do “crédito-moeda”, uma aberração que não beneficiou 
somente a Pif Paf, mas empreendimentos milionários como a fábrica da CAOA em Anápolis. No 
final das contas, uma doação em dinheiro vivo, sem critérios, sem licitação, sem qualquer tipo de 
parâmetro. Essas coisas precisam ser esclarecidas, com a responsabilização dos envolvidos, o que 
já está acontecendo com o Novo Mundo, grupo varejista beneficiado por incentivos fiscais inexpli-
cáveis, cujo sócio proprietário Carlos Luciano(foto) foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público 
Estadual, juntamente com Marconi, com a exigência de3 devolução de R$ 161 milhões aos cofres 
públicos. Podem apostar, leitora e leitor: a Pif Paf também vai acabar alvo do mesmo procedimento.
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caRGo DE DaNiEl VilEla No DiREtÓRio NacioNal É iGUal a ZERo
É uma extravagância atribuir ao ex-deputado federal e atual presidente estadual do MDB Daniel Vilela um “protagonismo nacional’ pela sua indicação para 
a 3º vice-presidência do diretório nacional do partido. Esse cargo é equivalente a nada e corresponde ao que foi atribuído ao deputado federal Célio Silveira 
no diretório nacional do PSDB, ou seja, o de 4º vice-presidente, também zero à esquerda. O próprio Daniel Vilela, perguntado pela rádio Sagres, não soube 
precisar o que faz o 3º vice-presidente do MDB. Na verdade, é um cargo honorífico, sem valor real, atribuído a aliados de quem é eleito presidente do partido, 
no caso o deputado federal por São Paulo Baleia Rossi. A suposta “ascensão” de Daniel Vilela, inclusive, ao cargo foi tratada negativamente pela imprensa 
nacional, que o colocou entre os filhotes de velhas lideranças emedebistas atuando na política apenas por influência paterna.

iSSo NÃo poDE coNtiNUaR: DE JaNEiRo a aGoSto, FolHa cREScEU MaiS DE 12%
Apenas para que se tenha uma ideia do tamanho do desafio que o governador Ronaldo Caiado enfrenta quanto à sua missão de acabar, em Goiás, 
com o modelo de Estado baseado no desequilíbrio entre receita e despesa: de janeiro a agosto deste ano, com todas as medidas de redução do 
quadro de comissionados e nenhum concurso ou admissão de efetivos, a folha de pagamento subiu pouco mais de 12% - apenas por conta do cres-
cimento vegetativo. Como isso não pode continuar, nem em Goiás nem em qualquer outro nível de governo no país, há necessidade mais cedo ou 
mais tarde de medidas amargas para evitar que, como acontece hoje, a maior parte da arrecadação seja destinada a privilegiar o funcionalismo, com 
seus direitos e vantagens que, se justificados no passado, perderam hoje qualquer sentido.

caSaMENto Da SEGUNDa FilHa DE MaRcoNi ocoRREU DEBaiXo Da MaiS aBSolUta DiScRiÇÃo
Sob a maior discrição, Ana Luísa, filha do ex-governador Marconi Perillo, casou-se com João Paulo, filho de um empresário da área de concessionárias de veículos. A 
cerimônia transcorreu em Curitiba e, ao contrário da festa que marcou o enlace matrimonial da primeira filha de Marconi, Isabella, com repercussão nacional (nega-
tiva, por sinal), foi marcada pela mais absoluta discrição. Não houve convidados, além dos familiares. Marconi levou a filha para a igreja, acredite quem quiser, de táxi. 

acoRDo poDE ViaBiliZaR a aNtEcipaÇÃo Da ElEiÇÃo paRa a pRESiDÊNcia Da aSSEMBlEia 
Parece consolidada a tese de antecipação da eleição do próximo presidente, que assumirá em 1º de janeiro de 2021, mas que, na prática, resultará na 
recondução do atual chefe do Legislativo, Lissauer Vieira – que, assim, dirigirá o Legislativo por 4 consecutivos. Há sinais de que Lissauer Vieira deseja 
conduzir a operação em sintonia com o governador Ronaldo Caiado, a quem asseguraria o respaldo necessário – no que estiver ao seu alcance – por 
todo o tempo em que se mantiver na presidência. Não é impossível que os dois, Caiado e Lissauer, cheguem a um acordo e que, aí sim, se pacifique 
em definitivo as relações entre Executivo e Legislativo em Goiás.

aUSÊNcia DE iRiS EStRaGoU a FiliaÇÃo DE JoVaiR E HENRiQUE ao MDB
Foi muito significativa a ausência do prefeito de Goiânia Iris Rezende na cerimônia de filiação do ex-deputado Jovair Arantes e seu filho Henrique, deputado 
estadual. Tanto que o evento acabou obnubilado por uma nuvem negra, sem graça e sem discursos fortes como seria de se esperar de membros de um partido 
de oposição. O governador Ronaldo Caiado não foi sequer citado, a não ser por Daniel Vilela, presidente estadual emedebista. O mesmo que, em um momento 
em que deu uma de humorista no seu discurso, disse que Jovair e Henrique trazem “abertura e renovação” para a legenda. Teve gente na plateia que chegou a rir.

SaNDRo MaBEl, o SEM iNDÚStRia QUE NiNGUÉM QUER oUViR
A CPI dos incentivos, de certa forma, “humilhou” o ex-deputado Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás – FIEG, ao recusar-se a ouvir o seu depoimento – que não teria nada a acrescentar aos trabalhos de investigação sobre 
a balbúrdia em que se transformou a distribuição a torto e a direito de isenções de ICMS a megaempresários com investimentos 
no Estado. Mabel não tem mais empresas e, portanto, foge ao foco da CPI, que é colher dados com os donos de indústrias bene-
ficiadas para localizar distorções e irregularidades, o que tem sido feito com êxito. No caso do presidente da FIEG, a sua reação 
ao desinteresse da comissão em ouvi-lo foi de baixíssimo nível, chamando o relator Humberto Aidar de “cara” e de “vergonha”. 

iNcENtiVoS FiScaiS: EScÂNDalo Da piF paF, QUE GaNHoU
R$ 16,7 MilHÕES Do GoVERNo MaRcoNi, É caSo DE polícia
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Varredura geral 

Segurança faz maior varredura 
já realizada em Penitenciária 

Mais de 200 tele-
fones celulares, 
além de carre-

gadores, chips de telefo-
nia móvel, armas brancas, 
um roteador de internet 
e drogas foram apreen-
didos nesta terça-feira 
(08), na Penitenciária 
Odenir Guimarães (POG), 
no Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia. Tra-
ta-se da maior varredura 
preventiva já realizada na 
história do presídio.

A última feita no local 
foi realizada há dois anos 
em reação a um motim 
iniciado num dos pavi-
lhões da penitenciária. A 
operação foi coordenada 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP). Fo-
ram vistoriadas todas as 
420 celas de oito alas.

Cerca de 400 servido-
res da Diretoria-Geral de 
Administração Peniten-
ciária (Dgap), polícias 
Civil e Militar, Superin-
tendência de Polícia Téc-
nico-Científica (SPTC), 
Corpo de Bombeiros e 
Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) participaram 
da ação integrada. Todos 
os objetos apreendidos 
foram catalogados com 
os números das celas 
onde foram encontrados.

O secretário de Segu-
rança Pública Rodney Mi-
randa acompanhou toda 
a operação. Segundo ele, 
um dos principais obje-
tivos é aumentar ainda 
mais o controle do siste-
ma penitenciário goiano. 
“Fizemos uma varredura 
completa. Todo o traba-
lho realizado é fruto de 
um planejamento minu-
cioso que vai contribuir 
para reforçar a segurança 
do Complexo Prisional 

de Aparecida de Goiânia. 
Todos os objetos terão 
sua origem apurada pelo 
nosso serviço de inteli-
gência. Queremos saber 
como eles entraram lá. Se 
for comprovada qualquer 
participação de agentes 
públicos, vamos trabalhar 
para que sejam responsa-
bilizados”, afirmou.

De acordo com o titu-
lar da SSP, sempre que 
for necessário, operações 
neste sentido serão rea-
lizadas dentro dos presí-
dios goianos. “Vamos con-
tinuar atuando com muito 
rigor também dentro das 
unidades prisionais para 
evitar que ações crimino-

sas sejam ordenadas de 
lá de dentro”, garantiu.

Rodney Miranda tam-
bém reiterou que já está 
em andamento um pla-
nejamento para ampliar 
o número de vagas e 
melhorar a estrutura físi-
ca da unidade. “Estamos 
trabalhando de forma 
conjunta com o Judiciá-
rio e o Ministério Público 
para melhorar nossa es-
trutura e garantir que a 
segurança nos presídios 
seja cada dia maior. O 
fortalecimento do siste-
ma prisional é uma das 
principais determinações 
do governador Ronaldo 
Caiado”, arrematou.

Segundo o diretor-
-geral de Administração 
Penitenciária, coronel 
Wellington Urzêda, além 
de permitir um controle 
mais rígido da Penitenci-
ária Odenir Guimarães, a 
operação também deve 
refletir na segurança nas 
ruas. “Essa operação im-
pede que os detentos 
tenham acesso à comuni-
cação com o lado de fora. 
Isso é fundamental para 
que possíveis ocorrên-
cias criminais sejam evi-
tadas. Tenho certeza que 
a ação vai contribuir com 
reduções ainda mais ex-
pressivas dos indicadores 
criminais”, explicou.

Desde o início de 2019, 
o Governo de Goiás, por 
meio da SSP e da DGAP, 
realizou diversas medi-
das para garantir o con-
trole efetivo das unida-
des prisionais do Estado. 
Em setembro, cerca de 
200 detentos de alta pe-
riculosidade que estavam 
custodiados no Complexo 
Prisional de Aparecida de 
Goiânia e nas unidades 
de Anápolis e Formosa 
foram transferidos para a 
Unidade Prisional Espe-
cial de Planaltina de Goi-
ás. O local, inaugurado na 
atual gestão, conta com 
os mais modernos equi-
pamentos de segurança.

Todas as 420 celas 
foram revistadas
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plaNeJaMeNto urBaNo

Prefeitura de Goiânia automatiza mais 10 serviços
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Planejamento Urba-
no e Habitação (Seplanh), 
lança nesta quarta-feira 
(9/10), às 10 horas, no Salão 
Nobre do Paço Municipal, 
a automatização de 10 no-
vos serviços prestados pela 
administração municipal 
na área de planejamento 
e construção. Com isso, o 
Família Fácil, nome dado 
ao grupo de processos au-
tomatizados pela gestão 
municipal, lançado em abril 
de 2017, chega à marca de 
15 serviços prestados ele-
tronicamente e online pela 
Prefeitura de Goiânia.

Nessa nova leva de ser-
viços prestados à popu-
lação que serão incorpo-
rados ao sistema Família 
Fácil, estão, entre os mais 
conhecidos, a emissão de 
Alvarás de Microreforma, 

Demolição, Modificação 
com e sem Acréscimo, bem 
como a Revalidação de Al-
varás de Construção. Outro 
serviço que também passa 
a integrar o sistema e que 
era ansiosamente aguar-
dado pelos contribuintes é 
o Projeto Diferenciado de 
Urbanização, que trata do 
ordenamento e ocupação 
dos vazios urbanos e lotes 
vagos, para receber edifica-
ção, com ou sem ocorrência 
de seu parcelamento, obser-
vadas as potencialidades e 
localização de cada área.

“Com o sistema Famí-
lia Fácil, Goiânia se torna a 
cada dia uma cidade que 
respeita quem resolve em-
preender na cidade e o tem-
po dele, levando sempre 
em consideração as ques-
tões jurídicas e técnicas 
pertinentes. Goiânia hoje é 
dona do recorde nacional 

de aprovação de projetos, 
com 22 dias, e isso é prova 
de que o trabalho realiza-
do pela atual gestão é um 
exemplo para o Brasil”, afir-
ma presidente do Conselho 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sustentável e Estra-
tégico de Goiânia (Codese), 
Carlos Alberto Moura.

Para o secretário muni-
cipal de Planejamento Ur-
bano e Habitação, Henrique 
Alves, esse é mais um passo 
dado pela Prefeitura de Goi-
ânia para desburocratizar e 
tornar mais eficiente e efi-
caz os serviços prestados à 
população. “Quando lança-
mos o Família Fácil, há cer-
ca de dois anos, tínhamos 
o objetivo de tornar mais 
fácil a vida da população e 
garantir que suas demandas 
fossem atendidas de forma 
rápida e eficiente. Hoje, com 
o Família Fácil, emitimos 

alvarás para construções 
simples em até 24 horas e 
para obras de grande porte 
temos o recorde de 22 dias. 
Isso é prova de que com 
boa vontade e determina-
ção podemos prestar um 
serviço mais ágil e dinâmico 
à nossa população”, afirma.

Além das novas ferra-
mentas anteriormente ci-
tadas, também terão suas 
análises automatizadas 
pela administração muni-
cipal, a partir desta quarta-
-feira, os serviços de Alvarás 
de Acréscimo, de Autoriza-
ção de Tapume, de Autoriza-
ção para Canteiro de Obras 
e Conjunto Residencial. 
Eles se juntam aos outros 
sistemas já lançados pela 
Prefeitura de Goiânia, como 
o Alvará Fácil, Uso do Solo 
Fácil, Mapa Fácil Digital, Al-
vará Mais Fácil e Remembra 
e Desmembra Fácil.
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Fiscalização

Procon fiscaliza lojas de brinquedos

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio do Pro-
con Municipal, deu 

início à Operação “Brincar 
com segurança”. O objetivo 
da ação é fiscalizar lojas 
que vendem brinquedos 
para o Dia das Crianças, 
que é comemorado neste 

sábado (12/10). Os fiscais 
do Procon já fiscalizaram 
19 estabelecimentos. Des-
se total, nove lojas foram 
autuadas por não cumpri-
rem às determinações pre-
vistas no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).

As principais irregula-

ridades encontradas pela 
equipe do Procon foram a 
falta de exemplar do CDC, 
do informativo sobre a lei 
do troco e de cartazes que 
informam o número do Pro-
con, além da precificação 
dos produtos. Em uma loja 
que fica num shopping lo-

calizado região central da 
capital os fiscais verificaram 
que o preço na gôndola era 
menor do quje o registrado 
no caixa.

A operação “Brincar com 
segurança” termina nesta 
sexta-feira (11/10) e mais 
60 lojas serão fiscalizadas. 

Os estabelecimentos com 
irregularidades têm o prazo 
de 10 dias para apresen-
tar uma defesa. As multas 
variam de R$ 684 a R$ 10 
milhões, dependendo da 
gravidade da infração , rein-
cidência e a condição eco-
nômica do lojista.

Fiscais verificam 
se o preços 
estão corretos 
nas gôndolas e 
no caixa
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TRÂNsiTo

Uso da cadeirinha reduz em 
61% o índice de morte de crianças
A obrigatoriedade do uso 
da cadeirinha reduziu em 
61% o índice de mortes 
em decorrência de aciden-
tes de trânsito no País. O 
total de indenizações pa-
gas pelo seguro DPVAT por 
morte caiu de 1.778 em 
2009 para 680 em 2018 na 
faixa etária de zero a sete 
anos. Em Goiás, no mesmo 
grupo, houve redução de 
78 para 44 óbitos (43,6%). 
O uso do dispositivo de se-
gurança para transportar 
crianças zero até sete anos 
e meio é obrigatório.

Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
apontam que, se instalada 
corretamente e de acordo 
com o peso da criança, o 
uso da cadeirinha dimi-
nui em até 70% o risco 
de morte em acidentes 
de trânsito. O lamentável, 
destaca o presidente do 
Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran-GO), 
Marcos Roberto Silva, é 
que, mesmo com a eficácia 
comprovada, muitos pais 
ainda insistem em trans-
portar os pequenos de ma-
neira inadequada.

Em Goiás, de janeiro 
a setembro deste ano, 
4.131 condutores foram 
autuados por transportar 
crianças sem o dispositi-
vo. O número é maior que 
o verificado no mesmo 
período do ano passado, 
quando foram registrados 
3.809 casos. A infração é 
gravíssima. Além de sete 
pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação, o mo-
torista recebe multa no 
valor de R$ 293,47.

Proteção em 
todas as fases

Para que o dispositivo 
seja eficaz, é necessário 

verificar qual modelo 
mais adequado para a 
faixa etária. Da saída da 
maternidade até um ano, 
a criança deve utilizar, 
obrigatoriamente, o dis-
positivo de retenção de-
nominado Bebê Confor-
to. A cadeirinha é para 
pequenos que tenham 
entre um e quatro anos.

Dos quatro anos 
até sete anos e meio, 
as crianças devem ser 
transportadas no as-
sento de elevação. So-
mente a partir dos 10 
anos e de ter atingindo 
1,45 metro de altura é 
que as elas podem ir 
no banco da frente dos 
veículos. Os menores de 
sete anos ou que não te-
nham, na circunstância, 
condições de cuidar de 
sua segurança são proi-
bidos de andar em garu-
pas de motocicletas.
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aniversário
Marco Antônio Oliveira e Rodrigo Dias 

Gobbo, empresários no comando do 
Chopp Brahma Express, na Avenida 

Portugal, promoveram happy hour, em 
celebração os 11 anos da empresa em 

Goiânia, na última semana de setembro. 
Além dos tradicionais chopes delivery 
da marca, a loja oferece uma carta de 

cervejas artesanais superior a 20 rótulos 
originários dos Estados Unidos, México, 

Bélgica e Alemanha.

caseM, É ÓTiMo
Anápolis e Goiânia serão tomadas por 

muitas risadas com a apresentação 
do humorista Rafael Cunha. Com 
o espetáculo “Casem, é ótimo!” o 

comediante que é sucesso na internet 
vai falar sobre assuntos ligados ao 
casamento que todos sabem, mas 

ninguém tem coragem de falar. O show 
em Anápolis será no dia 11 de outubro, 

no Teatro São Francisco, a partir das 
19h30, e em Goiânia, no Teatro Sesi, no 
dia 12 de outubro, a partir das 19 horas.

circo
O Passeio das Águas Shopping traz para 

o Dia das Crianças no próximo sábado, 
dia 12, “O Grande Circo Mágico”, um 

espetáculo lúdico voltado para a família 
com foco artístico e pedagógico para 

os pequenos. A atração, que terá início 
às 18h, contará a história do circo, sua 

origem, evolução e peculiaridades com 
um resgate e preservação da cultura 

circense brasileira. Já entre os dias 11 e 13 
de outubro o empreendimento também 

oferecerá as oficinas de musicalização, 
equilíbrio com rola-rola, malabarismo, 

acrobacia de solo e brincadeiras 
tradicionais. Todas as atividades são 

gratuitas.

DoaÇÃo
Há 30 anos, a Creme Mel faz a alegria 

dos pequenos no Dia das Crianças. A 
marca goiana fará distribuição, até 
quinta-feira (10), de 51 mil picolés. 
60 representantes de instituições 

filantrópicas estão agendados por dia, 
para retirar a doação na fábrica da Creme 

Mel, localizada na saída para Trindade 
em Goiânia. Direcionadas para 180 

entidades filantrópicas, as doações, que 
começaram nesta terça-feira (7), vão 

atender pedidos das instituições  que 
enviaram ofícios solicitando os produtos 

para festejar o dia mais esperado do ano.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Inauguração - Aconteceu na última semana em Anápolis, a inauguraçao do novo Hotel Nobile inn 
London e na ocasião a equipe do hotel recepcionou os convidados e fizeram o tour de boas-vindas.

Empório Franciscano - Celso Ordones, Cinthya Crispim e 
Frederico Nardi prestigiaram a inauguração do Empório 
Franciscano com uma grande variedade de produtos 
artesanais, como queijos e cafés, no setor Nova Suíça. 

2 3

4

Loja conceito - A empresária Rayana Pimentel receberá 
convidados no evento de inauguração da 1ª Loja Conceito 
da Abelha Rainha, dia 11, no Araguaia Shopping.
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Buffet - O Chef Marcos Silva passa a assinar os 
cardápios da rede de buffets Brinkaboom, fazendo 
com que seus convidados tenham uma experiência 
gastronômica inesquecível, cuidando com carinho para 
que cada detalhe do menu seja exclusivo e delicioso.



6 quarta-feira, 9 DE OUTUBRO DE 2019economia

nova gestão
A rede varejista Novo Mundo passa a ser coman-
dada por José Guimarães, que acaba de assumir 
como CEO. Com mais de 20 anos de experiência 
no mercado do varejo nacional, Guimarães está 
na empresa desde 2014, onde ocupava o cargo 
de Diretor Nacional de Operações. Carlos Lucia-
no Martins Ribeiro, a partir de agora, se dedicará 
exclusivamente ao cargo de Presidente do Con-
selho do Grupo Novo Mundo. 

marcas próprias e 
terceirização
A GSA estará na maior feira do mercado de 
marcas próprias e terceirização do Brasil, a 4ª 
edição da Private Label Brasil. O evento será 
realizado nos dias 9 e 10 de outubro, em São 
Paulo. A GSA  atua nesse segmento há mais 
de dez anos com destaque para a produção 
do macarrão instantâneo e tempero em pó. 
A  empresa terceiriza a produção de mais de 
oito famílias de alimentos para supermerca-
dos, fábricas e indústrias de todo o Brasil.

20 anos
A Queiroz Silveira Incorporadora cele-
bra seus 20 anos de mercado em Goiás 
acrescentando um selo comemorativo 
em sua logomarca e atualização de seu 
slogan, que passa a ser “Excelência em 
Qualidade”. Atuando em três plataformas 
de negócios - Incorporação, Shopping e 
Loteamento, a empresa é  propulsora dos 
empreendimentos mixed use em Goiânia.

modernização
A Abelha Rainha lança sua primeira loja con-
ceito nesta sexta-feira, 11, no  Araguaia Shop-
ping (Piso L 2). A loja tem 40 m2, com projeto 
assinado pela  Enredo Branding  e  Grabriela 
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  dermocosméticos,  ofere-
cendo mais postos de trabalho, proximidade 
da marca com os clientes e a possibilidade de 
venda direta e experimentação dos produtos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Pesquisa mostra aumento das 
intenções de compra na Black Friday
a intenção de com-

pras dos internau-
tas durante a Black 

Friday deste ano aumen-
tou 58% com relação ao 
ano passado, revela pes-
quisa divulgada hoje (8) 
pelo Google, na capital 
paulista. Pelo menos 69% 
dos consumidores já sa-
bem o que vão comprar 
e só estão esperando a 
oportunidade para isso. 
O gasto médio dos con-
sumidores deve ser de R$ 
1.330. A pesquisa mostra 
ainda que 99% dos brasi-
leiros já conhecem a data.

Data criada pelo comér-
cio dos Estados Unidos, a 
Black Friday (sexta-feira 
negra) é uma megapro-
moção de vendas realiza-
da na quarta sexta-feira 
de novembro (logo após 
o feriado norte-americano 
de ação de graças), para 
liquidar os estoques, com 
oferta de mercadorias 
cujos descontos chegam a 
até 70% do valor normal. A 
promoção também se po-
pularizou no Brasil.

A pesquisa entrevistou 
em julho 1.500 consumi-
dores online de todas as 
regiões do país. O objetivo 
da consulta é entender o 
comportamento do consu-
midor para auxiliar os par-
ceiros do Google a terem 
melhor desempenho na 
Black Friday deste ano.

De acordo com o geren-
te de Insights para Indús-
tria do Varejo do Google 

Brasil, Diego Venturelli, 
76% dos consumidores 
também passaram a per-
ceber que a Black Friday, 
a cada ano, se transforma 
em um evento de mais de 
um dia, incluindo os dias 
anteriores e posteriores. 
“Para o movimento de 
crescimento das vendas 
nas lojas físicas, o aumen-
to de sortimento de produ-
tos, e a expansão, 24 horas 

é muito pouco ou muito 
competitiva para que os 
brasileiros façam tudo o 
que eles querem fazer.”

Venturelli destacou 
que, por ser um evento 
de preço, esse é o atrati-
vo do período, com 53% 
das pessoas dizendo que 
o valor das mercadorias 
é o principal atributo de 
compra. Entretanto, ele 
disse que esse número 

vem caindo ao longo 
dos anos, porque o con-
sumidor começa a en-
tender que outros atri-
butos, como confiança 
na loja, entrega, logís-
tica, experiência do 
consumido e inovação, 
ganham relevância no 
momento da compra.

“O ambiente da loja fí-
sica consegue ter alguns 
desses atributos. Está 
crescendo muito a com-
pra feita no ambiente di-
gital, com retirada na loja 
física. Isso é uma expe-
riência para o consumi-
dor. Não ter que esperar 
o produto chegar na sua 
casa e poder visitar a loja 
e retirar o produto. Muitas 
lojas estão configuradas 
para a Black Friday e isso 
se torna um lazer”. 

Outra pesquisa, feita 
em setembro com base 
nas respostas de 1.000 
pessoas ouvidas pela 
plataforma, indica que o 
número de compradores 
online deve se igualar ao 
de compradores em lojas 

físicas: 37% declararam 
que comprarão apenas nas 
lojas físicas e 38% apenas 
na internet. Aqueles que 
pretendem comprar pelos 
dois canais são 25%.

“Isso aconteceu pela 
primeira vez nos últimos 
oito anos de Black Friday 
no Brasil. Isso mostra que 
o consumidor está enten-
dendo que a Black Friday 
não é só digital, mas tam-
bém física. É um movimen-
to que já vinha, mas que 
acelerou drasticamente 
este ano”, disse Venturelli.

Um dos motivos para 
isso é o crescimento do 
número de categorias 
de produtos oferecidos, 
indo além dos eletroele-
trônicos e linha branca, 
por exemplo. “Quando 
você começa a vender 
alimentos, bebidas, pneu, 
serviços, você tem algu-
mas categorias ligadas a 
ambiente físico. Quando 
é dada a esses produtos 
a mesma importância dos 
outros, a loja física vem 
acompanhando”, finalizou.
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O Enoch Restaurante abriu as portas nesta terça-feira (8) durante soft 
opening. Os empresários Ézio e Maria de Fátima Alves apresentam a 
proposta do local: comida 100% caseira, valor justo e localização privi-
legiada. Com horário de funcionamento de segunda a domingo, das 11h às 
15h, no coração do Setor Marista, na Rua 137, o estabelecimento surge como 
opção diferenciada para quem procura o verdadeiro sabor regional. 
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
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
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Ginástica de trampolim 

Ginásio Rio Vermelho volta 
a receber eventos esportivos

Goiânia vai sediar des-
ta quarta-feira, dia 9, 
a domingo, dia 13, o 

Campeonato Brasileiro de 
Ginástica de Trampolim, 
nas categorias Elite e Jú-
nior. A competição, que vai 
reunir mais de 200 atletas 
de todo o Brasil,  será no 
Ginásio Rio Vermelho, em 
Goiânia, que já recebeu 
o evento em 2015 e foi 
escolhido novamente por 
atender a estrutura exi-
gida pela Confederação 
Brasileira de Ginástica, 
como o espaço de altura 
de vão livre para a execu-
ção dos saltos.

Com o Campeonato 
Brasileiro de Ginástica de 
Trampolim, o Rio Verme-
lho volta a ser utilizado 
em competições oficiais. 
Fundado em 1978, a pra-
ça esportiva foi por muito 
tempo o principal ginásio 
de Goiânia. Nos últimos 
anos, o local era para práti-
cas de iniciação esportiva, 

mas com problemas estru-
turais consideráveis.

Em abril, a Secretaria 
de Esporte e Lazer (Seel) 
interditou o ginásio para 
reparos pontuais, como a 
retirada do piso que esta-
va danificado, oferecendo 
risco aos alunos e despor-
tistas, e a limpeza geral.

“Quando assumimos a 

gestão do ginásio Rio Ver-
melho, do Parque Aquáti-
co e do Estádio Olímpico, 
tivemos que interditar 
imediatamente os dois 
primeiros, pois as estrutu-
ras não reuniam condições 
mínimas para a prática es-
portiva. O piso de madeira, 
por exemplo, tinha farpas 
soltas, que poderiam ma-

chucar os atletas. Retira-
mos esse piso, fizemos os 
reparos necessários para a 
utilização do espaço e te-
mos a satisfação de devol-
ver essa importante praça 
esportiva para que a popu-
lação de Goiás possa fazer 
uso, seja com o esporte 
de alto rendimento, como 
agora no Campeonato 

Brasileiro de Ginástica de 
Trampolim, seja com as 
aulas de iniciação espor-
tiva”, relatou o secretário 
Rafael Rahif.

O titular da Seel reve-
lou ainda que a secretaria 
está atenta à necessidade 
de outras melhorias no gi-
násio Rio Vermelho e que 
já busca recursos para exe-
cutar uma reforma ampla 
no local. “Em um cenário 
adverso de escassos recur-
sos financeiros, estamos 
mantendo um diálogo 
frequente com o Governo 
Federal, junto ao Minis-
tério da Cidadania, com 
o intuito de viabilizar 
investimentos para uma 
reforma mais ampla”, de-
clarou Rafael Rahif.

A volta do Rio Vermelho 
ao calendário de compe-
tições oficiais será aces-
sível a toda população. O 
ingresso para cada dia de 
competição será solidário, 
com a troca por 1 kg de 
alimento não perecível.

Campeonato 
Brasileiro de 
Ginástica de 
Trampolim 
começa nesta 
quarta-feira
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