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excesso de trabalho 
pode ter sido a causa 
do mal-estar de Caiado
Com todo o sistema cardiológico funcio-
nando em perfeita ordem, segundo os exa-
mes realizados nessa quarta-feira, em Goi-
ânia, o mal-estar que levou o governador 
Ronaldo Caiado à internação no Hospital 
do Coração, pode ter sido causado por 
stress, segundo familiares. O democrata 
vem mantendo ritmo de trabalho intenso 
e praticamente sem descanso, desde que 
assumiu o governo, no dia 1º de janeiro. 
Ele mesmo tem dito por reiteradas vezes 
que não vem tirado tempo para descansar. 
São sucessivas reuniões e audiências du-
rante os dias em que permanece em Goiâ-
nia, e também as constantes idas a Brasília, 
para audiências com ministros; no Palácio 
do Planalto e no Congresso, em busca de 
soluções para os problemas do Estado. 
Segundo o médico George Morais, o ex-
cesso de trabalho pode causar stress, que 
pode provocar dores no tórax, como a que 
ocorreu ontem com o governador Ronal-
do Caiado. Diferentemente do antecessor, 
Marconi Perillo (PSDB), que não passava 
muito tempo sem empreender alguma 
viagem internacional, fator que acaba por 
fazer bem à saúde, mesmo quando se trata 
de viagem a serviço, o governador Ronaldo 
Caiado praticamente não viajou nesse últi-
mo ano. Ele fez apenas uma viagem inter-
nacional de 15 dias com a família, antes da 
posse e outra recentemente também com 
a família, à Chapada dos Veadeiros, num 
fim de semana. Caiado passou todo o ano 
de 2018, antes e depois da eleição, sem 
tirar um fim de semana, para descansar. 
Em se tratando de viajar, Ronaldo Caiado 
é parecido com o prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, que prefere viajar para a sua fa-
zenda a périplos internacionais.

como nos vElhos tEmpos
Informação obtida com exclusividade por essa coluna dá conta 
de que o deputado federal José Nelto (Podemos), e o ex-go-
vernador Marconi Perillo (PSDB), tiveram uma longa conversa 
por telefone, há duas semanas. Quem testemunhou a conversa, 
sentado ao lado de um deles, revelou que o tom do diálogo foi 
bastante afável, descontraído e até bem humorado em vários 
momentos. O informante da coluna só não soube afirmar com 
certeza se ao final da conversa, tenha ficado acertada nova 
conversa entre eles, dessa feita presencial, e quem sabe re-
gada por bons vinhos portugueses e queijos suíços de tira-
-gosto, como nos velhos tempos. Conhecendo bem o his-
tórico dos dois na política estadual, essa coluna não duvida 
que isso aconteça dentro de mais alguns dias.

antEcipação
A minuta da proposta de alteração do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, permitindo a antecipação da eleição da 
nova mesa diretora da Casa, e que o atual presidente Lissauer 
Vieira concorra à reeleição, dorme repousa tranquilamente no 
fundo de uma gaveta na Casa, aguardando apenas o momento 
de entrar em cena. Deve ser breve.

iso mantém gRupo dE 
dEz dEputados lEais
Popularmente chamado de “Leão do Nordeste” goiano, pela 
bravura com que defende os interesses da região na Assem-
bleia Legislativa, o deputado Iso Moreira (DEM) mantém um 
grupo de outros dez parlamentares, que votará em um mesmo 
candidato para presidente da Assembleia. Mas pelo menos por 
enquanto, contudo, o grupo, que recebeu o nome de “amigos 
do bem”, ainda não se manifestou oficialmente em relação à 
eleição da nova mesa diretoria da Casa, que deve ocorrer possi-
velmente na segunda quinzena desse mês.

pERsistência cívica
O que será  que o ex-deputado e atual presidente da Fieg, San-
dro Mabel, tem a dizer sobre os incentivos fiscais em Goiás, que 
o povo ainda não sabe, para justificar tamanha insistência em 
depor na CPI dos incentivos, na Assembleia Legislativa chegan-
do, ao ponto de ameaçar fazer greve de fome?

advogados bRonquEados
Alguns advogados ligaram para a coluna para externar críticas 
ao valor estipulado para a inscrição na OAB-GO à composição 
da lista sêxtupla, da qual sairá o próximo desembargador para a 
vaga do quinto constitucional, R$ 2.100,00. Segundo um desses 
advogados que procuraram a coluna, além de  excessivamen-
te alto o valor fixado para a inscrição, nesse momento de crise 
econômica e desemprego vivido pelo País, o critério adotado 
para a escolha dos nomes – apenas pelos membros do Conse-
lho da entidade – vai contra o defendido na campanha do atual 
presidente da Ordem, para essa finalidade, que foi, segundo ele, 
o direito a voto de todos os advogados inscritos que estives-
sem em dia com suas obrigações junto à entidade.

vilanovEnsE
Essa coluna está com discreta desconfiança que o desembar-
gador a ser escolhido para o quinto constitucional será um vi-
lanovense cujo pai, de saudosa memória, além de conceituado 
advogado, foi também professor universitário e igualmente 
torcedor do tigrão. 

atlEta tEm Ritmo intEnso dE 
compEtiçõEs, Em outubRo

A atleta goiana Valéria Rodrigues – taekwondo, categoria até 46 
quilos – compete nesse sábado em Las Wegas (EUA), onde se con-
seguir ficar no pódio, já estará classificada para o Pan-Americano 
de 2020. Em seguida, na próxima semana, Valéria Rodrigues (foto) 
viaja para cidade chinesa de Yuan, para participar dos Jogos Mun-
diais Militares, de 23 a 26 de outubro.  Atleta da Marinha há 
quatro anos, Valéria participou do aberto realizado em Toronto, 
no Canadá nesse fim de semana, no qual ficou em segundo lu-
gar. Há quatro meses, Valéria desse ano, ela conquistou meda-
lha de ouro no aberto de Luxemburgo e bronze, na Áustria.
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caiado deve 
mostrar essa face

Desde que assumiu o Governo de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM) tem sido alvo de boatos 
em torno de seu estado de saúde. É fato que 
Caiada é a pessoa mais idosa eleita para o 
comando da máquina estadual. É claro tam-
bém que boa parte desses boatos não passa 
de alimento para a fábrica de fofoca política, 
que habita em todo lugar onde se faz políti-
ca. Faz parte da pressão. Especialmente para 
quem está no poder. Caiado tem a chance de 
mostrar transparência. Dificilmente um mal 
estar súbito leva a procedimentos, interna-
ções e, principalmente, transferência para um 
check-up não programado. Caiado é médico e 
deve ter as suas suspeitas para o problema e 
as suas opções enquanto paciente e cidadão. 
Compartilhar qualquer problema com o povo 
costuma gerar, no mínimo, solidariedade.
 
entre petistas
Os presidentes petistas Luís Inácio e Dilma 
Rousseff enfrentaram com dignidade o 
câncer. No momento em que externaram o 
problema, obtiveram até maior compreen-
são na seara política.

tucano
Em São Paulo, o então governador Mário 
Covas enfrentou um câncer agressivo. Com a 
mesma energia que o fez bater boca com pro-

fessores grevistas nas ruas paulistas. Faleceu 
no exercício do mandato e contribui muito 
para consolidar Geraldo Alckmin como lide-
rança nacional.

solidariedade
Ronaldo Caiado é hoje o inquilino do Palácio 
das Esmeraldas. Mas é mais do que isso. Ser 
governador é a consolidação de um sonho 
revelado por ele durante décadas. Continua 
sendo a maior autoridade goiana. Merece res-
peito e solidariedade. A transparência neste 
momento naturalmente reforça a liderança e 
gera essa solidariedade. 

Gesto decente
Pré-candidato assumido ao Governo de Goiás 
em 2022 pelo MDB, Daniel Vilela fez questão 
de distribuir nota de solidariedade. É assim 
que se faz.

dupla federal

Vereadores de Goiânia, Gustavo Cruvinel (PV) 
e Lucas Kitão (PSL) tem buscado articulações 
em Brasília. Gustavo está participando das 
discussões em torno do fortalecimento dos 
Parques Tecnológicos, ao lado do senador 
Vanderlan Cardoso e do deputado federal 
Major Vítor Hugo. Kitão está levando co-
missão da OAB para conversar com o depu-
tado federal Elias Vaz (PSB), com proposta 
de emenda na área jurídica. Hoje.

aposta
Íris Rezende (MDB) leva mais um mutirão, 
dessa vez à Região Noroeste, a mais popu-

losa de Goiânia. Muito provavelmente, sem 
a companhia de Caiado. Mas com uma com-
panheirada grande. O mutirão é a posta de 
ligação do prefeito com o povo.

ausente
Quando recebeu a notícia do mal súbito do 
marido, Gracinha Caiado embarcava para São 
Paulo.  De lá, seguiria para Roma, para re-
presentar o governo goiano na cerimônia de 
canonização de Irmã Dulce. Em missão, para 
representar o povo de Goiás.

mãos pelos pés
Jair Messias parece estar se especializando na 
chantagem para manter o PSL fiel. Em uma se-
mana, o presidente esteve com um pé no Pa-
triota e apareceu com simpatia pela recriação 
da UDN. Casamento que parece perto do fim.

missão cumprida
A eleição de Bolsonaro elevou o PSL de nani-
co a maior partido emergente do país. Com 
ou sem Bolsonaro, terá o maior fundo parti-
dário das duas próximas eleições. Se perder 
o principal cabo eleitoral, ficará com o poder 
de financiamento de campanha, arma muito 
poderosa no meio político atual.

insustentável
Manter Marcelo Álvaro no comando do Mi-
nistério do Turismo é promover o sangramen-
to público do cidadão.

fica
Vereador em primeiro mandato, Lucas Kitão 
diz que fica no PSL. Aponta para cinco anos de 
filiação, motivada por identificação progra-
mática com a sigla.

Bola fora

Lamentável a recusa de Jair Messias em 
assinar o diploma do Prêmio Camões a 
Chico Buarque de Hollanda. É a maior 
honraria para escritores de língua portu-
guesa. Chico, independente de concordar 
ou não com seus posicionamentos polí-
ticos, é patrimônio da cultura brasileira. 
Não concordar, é direito de todos. Não 
reconhecer é estupidez.

ponto para álvaro
O deputado Álvaro Guimarães (DEM) 
mereceu destaque na comemoração 
dos 30 anos da Constituição de Goiás. 
Dos 41 constituintes goianos, é o único 
que está no exercício do mandato. Com 
representação de Itumbiara.

crise hídrica
A chuva começou a chegar, mas ainda em vo-
lumes contidos. Anápolis puxa a fila na rota do 
revezamento no fornecimento de água.

troca
Governadores e prefeitos ganharam repas-
ses do pré-sal pra ajudar a destravar a re-
forma da previdência. Qual será a moeda de 
troca para garantir a indicação de 02 para 
a embaixada brasileira nos Estados Unidos. 

marcelohel@gmail.com

“Diante da adversidade, só 
há três atitudes possíveis: 

enfrentar, combater e 
vencer”.  (Mário Covas)

confesso nacional 

Congresso aprova Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2020

o Congresso Nacional 
aprovou nessa quar-
ta-feira (9) o texto-

-base da proposta de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2020. O texto 
segue para sanção do presi-
dente da República.

Aprovado na forma do 
substitutivo do relator, de-

putado Cacá Leão (PP-BA), 
o texto do dispositivo foi 
aprovado em agosto pela 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO).  

Ao apreciar a proposta, 
o relator apresentou um 
adendo ao texto, retomando 
a redação original do Po-
der Executivo sem previsão 

de destinação de recursos 
para o Fundo Especial de 
Financiamento Eleitoral. 
Dessa forma, os recursos 
públicos para a campanha 
eleitoral do próximo ano 
serão definidos somente 
na Lei Orçamentária Anual, 
que será votada antes do 
recesso legislativo (até 23 
de dezembro). 

Salário mínimo
O texto prevê que o 

salário mínimo seja rea-
justado para R$ 1.040 em 
2020, sem ganho acima 
da inflação. O aumento 
nominal será de 4,2% na 
comparação com o valor 
atual do mínimo (R$ 998). 
A variação é a mesma 
prevista para o Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor (INPC).

Para os dois anos seguin-
tes, a proposta sugere que a 
correção também siga ape-

nas a variação do INPC. 
Em relação à meta fiscal, 

o projeto prevê um déficit 
primário para 2020 no valor 
de R$ 124,1 bilhões para o 
governo central, que consi-
dera as contas do Tesouro 
Nacional, da Previdência 
Social e do Banco Central. 
Para este ano, a meta é de 
déficit de R$ 139 bilhões.

O texto incluiu a permis-
são para que o Executivo 
autorize reajuste salarial 

para o funcionalismo públi-
co no ano que vem. Esse tre-
cho da proposta contraria o 
governo que, na proposta 
original enviada ao Con-
gresso em abril, prevê a 
possibilidade de aumento 
apenas aos militares das 
Forças Armadas.

A proposta aprovada au-
toriza ainda a nomeação, 
em 2020, de aprovados no 
concurso mais recente da 
Polícia Rodoviária Federal. 

Texto prevê para o ano que 
vem salário mínimo de R$ 1.040
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Mutirão volta à região 
Noroeste em sua 29ª edição

a 29ª Edição do Mu-
tirão de Prefeitura, 
penúltima deste 

ano, será realizada nova-
mente na região Noroes-
te, desta vez, com a con-
centração dos serviços na 
praça da feira do Setor 
Morada do Sol. A abertura 
será realizada pelo pre-
feito Iris Rezende neste 
sábado (12/10), às 8h.

No sábado, os atendi-
mentos começam às 8h 
e vão até às 16h. No do-
mingo (13/10) começam 
no mesmo horário e ter-
minam ao meio-dia. Direi-
tos Humanos, Assistência 
Social, Finanças, Procura-
doria, Comunicação, entre 
outras, vão oferecer aos 
contribuintes serviços de 
suas respectivas pastas.

O Governo de Goiás 
vai levar para o Mutirão 

cerca de 45 serviços ofe-
recidos nas lojas do Vapt 
Vupt e os cidadãos pode-
rão acessá-los gratuita-
mente. A Polícia Civil, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Direitos Hu-
manos e Políticas Afirma-
tivas (SMDHPA), vai emitir 
carteira de identidade.

A frente de serviços 
itinerantes e gratuitos já 
chegou à região, em sete 
bairros, nos últimos dias, 
onde já é possível ver 
equipes trabalhando, da 
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg), 
Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mo-
bilidade (SMT) e Secretaria 
de Infraestrutura (Seinfra). 
São eles: Morada do Sol, 
Recanto do Bosque, Brisas 
da Mata, Alto do Vale, Es-
trela Dalva, Maringá e Par-

que Tremendão.
As ações de conser-

vação e embelezamento, 
como varrição das ruas, 
limpeza de bocas de lobo, 
pintura de meios fios, re-
moção de entulhos, nova 
sinalização de trânsito, 
jardinagem em canteiros 
e praças, poda de árvores, 
substituição de lâmpadas 
queimadas, reforma e ma-
nutenção de prédios públi-
cos, entre outros.

Entre as obras está o 
lançamento da reforma 
da Maternidade Nascer 

Cidadão, que quando con-
cluída, ampliará o número 
de leitos de 37 para 60, 
melhorando o atendimen-
to de urgência e acom-
panhamento de gestan-
tes e crianças. A unidade 
completa 19 anos e para 
comemorar, um café da 
manhã com a presença do 
prefeito no sábado (12/10).

No estande, serão dis-
ponibilizadas pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) vacinas para crian-
ças, adolescentes e adul-
tos, incluindo sarampo 

para os grupos prioritários 
da campanha nacional de 
vacinação. Além de exa-
mes como eletrocardio-
grama, oftalmologia, risco 
cirúrgico, prevenção de 
câncer de pele e bucal, 
rastreamento de câncer de 
mama, aferição de pres-
são arterial, medição de 
glicemia, orientação sobre 
alimentação saudável e ta-
bagismo e auriculoterapia.

Já a Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME) 
levará o projeto “Reciclar 
é legal”, em que as pessoas 

podem trocar um resíduo 
sólido por uma muda de 
hortaliça. Fará também o 
atendimento para matrí-
culas e teremos atividades 
lúdico-pedagógicas. No 
domingo, será realizado o 
festival esportivo do clube 
do Povo, que integra as co-
memorações dos 86 anos 
do aniversário de Goiânia.

Ao todo, cinco unidades 
educacionais, as escolas 
municipais Marcos Antônio 
Dias Batista e Leonísia Na-
ves de Almeida, os CMEIs 
Brisas da Mata, Morada 
do Sol e Parque Tremen-
dão foram reformadas. 
O Centro de Saúde da 
Família da Vila Mutirão 
também terá sua reforma 
iniciada, que deve durar 
45 dias, com reparos na 
rede hidráulica, elétrica, 
telhado e pisos.

Estandes no Setor Morada do Sol 
garantem mais de 160 serviços da 
Prefeitura e Governo do Estado, 
além da inauguração de obras e 
melhorias na infraestrutura 
de sete bairros da região
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Área para Feira Hippie e da Madrugada 
será concluída em novembro
A reforma do local da Fei-
ra Hippie e da Madrugada, 
na Praça do Trabalhador, 
está em reta final. O ma-
quinário está asfaltando a 
via central entre a Rua 44 
e a Avenida Goiás Norte. A 
reforma teve início em 17 
de junho e deve cumprir o 
prazo de cinco meses para 
ser concluída. Segundo o 
secretário municipal de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Dolzonan Mattos, 
a área deverá ser entregue 
até dia 30 de novembro. 
Por enquanto, a Feira Hip-
pie e a Feira da Madrugada 
estão sendo realizadas em 
locais alternativos.

O prédio administrativo 
já está quase concluído e 
vai abrigar a sede da Rádio 
Hippie e da Associação dos 

Feirantes. Com a reforma, a 
praça vai ganhar um posto 
da Guarda Civil Metropoli-
tana, sanitários e uma enfer-
maria. Todas essas estrutu-
ras visam oferecer conforto 
aos feirantes e à população. 
A interseção do BRT e da 
Avenida Leste-Oeste es-
tão sendo feitas ao mesmo 
tempo em que a reforma, 
para evitar transtornos pro-
longados no comércio local.

“Combinamos com os 
feirantes de executarmos 
as obras do BRT na Avenida 
Goiás e da Leste/Oeste ao 
mesmo tempo em que as 
obras da reforma do local 
da feira esteja sendo exe-
cutada”, afirma o secretário. 
Ele ainda diz que a área 
dos feirantes será conclu-
ída até dia 30 do próximo 

mês, mas toda revitalização 
do complexo da Praça do 
Trabalhador será entregue 
em março do próximo ano. 
A reforma vai garantir novo 
paisagismo, iluminação e 
mobiliário urbano. Além de 
recalcamento da Avenida 
Independência.

“Estamos acostumados a 
chamar apenas as áreas dos 
feirantes de Praça do Tra-
balhador, mas a revitaliza-
ção dela corresponde a um 
complexo que envolve tam-
bém a Estação Ferroviária, a 
reformulação das áreas ao 
redor da Rua 67, a estação 
do BRT e o prolongamento 
da Leste/Oeste. A conclusão 
de tudo isso será entregue 
até março do ano que vem”. 
O Secretário ainda afirma 
que os problemas de alaga-

mentos na região serão so-
lucionados com as obras de 
drenagem que estão sendo 
executadas no Centro.

Diálogo com 
feirantes

Para a realização da 
reforma, a prefeitura apre-
sentou uma proposta em 
maio para que as barracas 
das feiras Hippie e da Ma-
drugada fossem transfe-
ridas para Avenida Oeste, 
no trecho em que parte da 
obra do BRT já estava con-
cluída. No entanto, a pro-
posta foi recusada pelos 
trabalhadores. Uma segun-
da proposta foi apresen-
tada. A feira ocuparia uma 
viela na Rua 44 e alguns 
outros prontos próximos, 

mas esta opção também 
não agradou os feirantes.

Depois de uma terceira 
proposta, a Secretária de 
Trânsito, Transportes e Mo-
bilidade (SMT), definiu que 
a Feira Hippie iria ocupar 
parte da praça do Traba-
lhador, e uma pista da Rua 
44, entre a viela e Avenida 
Independência seria inter-
ditada no sentido Norte/
Sul com o objetivo de aco-
modar todas as barracas.

Também ficou decidido, 
que os feirantes passariam 
a ocupar o trecho da 67-A, 
paralelo à Avenida Inde-
pendência, entre a Rua 44 e 
a Goiás Norte. Para facilitar 
a circulação de pessoas no 
maior bloco da Feira Hippie, 
foi criada uma via central 
entre a 44 e a Goiás Nor-

te, e a Feira da Madrugada 
passou a ocupar também 
Viela da 44. Considerada re-
ferência na venda no varejo 
na Capital, a Feira Hippie 
tem 48 anos de existência e 
quase 6 mil feirantes.

As barracas das Feiras 
Hippie e da Madrugada 
estão sendo instaladas em 
uma das pistas da Rua 44 
interditada para o trânsito 
no sentido Norte/Sul. Os 
feirantes também estão 
ocupando um trecho da 
67-A, paralelo à Avenida 
Independência, entre a 
Rua 44 e a Goiás Norte. Já 
a Feira da Madrugada está 
ocupando a viela da 44. 
Apesar da proximidade da 
conclusão, feirantes ainda 
não parecem satisfeitos 
com as mudanças.

serviço
Assunto: 29º Mutirão da 
Prefeitura de Goiânia. 
Dias: 12 e 13 de outubro. 
Horários: sábado das 8h 
às 16h e domingo das 8h 
ao meio-dia. Local: Avenida 
Mangalô, Praça Antares, 
Setor Morada do Sol.
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TURNÊ
O cantor e compositor Zé Ramalho 

desembarca novamente em Goiânia 
com a turnê “40 anos de Música”, o 

show acontece no dia 12 de outubro, 
Centro de Convenções da PUC - 

Goiás, às 22h. No ano passado, o 
primeiro álbum, homônimo, do artista 

completou quatro décadas. A notícia 
de que Zé Ramalho está na estrada 

vem fazendo a alegria de milhões de 
brasileiros há mais de quatro décadas, 

desde o lançamento do primeiro álbum 
solo do artista paraibano que emplacou 

de cara o hino “Avôhai”. Zé traçou uma 
ponte que unia Pink Floyd e Beatles 

a Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, 
entre tantos outros.

MoNsTER ENERGY
Devido ao grande sucesso, o Monster 
Energy PBR - Professional Bull Riders, 

principal campeonato de montarias 
em touros do Brasil terá etapa 

novamente este ano em Goiânia.  
O evento será nos dias 18 e 19 de 

outubro (sexta-feira e sábado), no 
Goiânia Arena, e a venda online de 
ingressos poderá ser feita pelo site 

www.tudus.com.br

PET fRiENdlY
A mascotes da EBM 

Desenvolvimento Imobiliário, a 
golden retriever Brigitte e a border 

collie Tarsila, convidam para um Dia 
das Crianças super especial neste 
sábado, 12/10, a partir das 15h, no 
Espaço EBM, na Avenida Ricardo 

Paranhos. A programação conta com 
diversas atrações, trenzinho temático, 

guloseimas e muita diversão, para 
que toda a família possa se divertir, 

inclusive levando seus pets para 
brincarem com a garotada e as duas 

anfitriãs. Imperdível!

aPREsENTaÇÃo
O grupo forrozeiro Eu, Tu, Elas, de 

Vitória (ES), se apresenta neste 
sábado em Goiânia. No show, os 

músicos Nino e Xana Frainer contam 
com a participação especial da atriz 

Nina Frainer, da novela As Aventuras 
de Poliana, do SBT. Alem de atuar, 
a filha do casal, de apenas 9 anos, 

se apresenta tocando sanfona ao 
lado dos pais. A apresentação será 
na casa de dança Coronel 1889, no 

setor Sul, em Goiânia.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Incrível - A Dra. Marcelly Achcar promove hoje o terceiro evento que leva o nome “Você é incrível” 
na clínica Performance Place que fica em Anápolis e na ocasião a Dra. receberá amigos e pacientes.

Gravação - O grupo musical goiano SambaBOOM 
estará em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 11, 
para gravar sua música de sucesso Amor de Baladinha 
especialmente para a Rede Fitdance, um dos maiores 
canais de aula de dança do mundo.

2 3

4

Palestra - Prestes a inaugurar a quinta loja de sua marca, 
em apenas quatro anos de história, a empresária Patrícia 
Guimarães, fundadora da marca de Jeans Wear que leva o 
seu nome, palestrará no Happy Hour Business, realizado 
pelo Clube Mulheres para Mulheres. 
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Empoderamento - O contador e sócio da KPMG 
Auditores, Marcelo José de Aquino, o presidente da 
KPMG no Brasil e na América do Sul, Charles Krieck e 
gestora do SESCON-Goiás, Sucena Hummel, estiverma 
no 3° Encontro anual de Emponderamento da Mulher.
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Tecnologia

Serviços bancários por celular são 
acessados por 65% dos brasileiros

Uma pesquisa divul-
gada nessa quarta-
-feira(9) pelo IDC, 

empresa líder em inteli-
gência de mercado, apon-
tou que mais da metade 
dos entrevistados de 18 a 
49 anos de idade na Co-
lômbia, Brasil e México 
usam o smartphone para 
acessar os serviços ban-
cários e financeiros. En-
tre as pessoas de 30 a 39 
anos, o uso do smartpho-
ne para acessar os servi-
ços bancários e financei-
ros chega a 61%.

No Brasil, 65% do to-
tal dos entrevistados já 
usam mais o aplicativo 
do celular para abrir uma 
conta bancária ou acessar 
um produto ou serviço 
do que ir pessoalmente a 
uma agência tradicional, 
que somam 58%.

“Conforme destacado 
pela pesquisa, a forma 
como as pessoas inte-
ragem e usam serviços 
financeiros reflete como 
a digitalização está mu-
dando os mercados finan-
ceiro e bancário. Mais da 
metade da amostra pes-
quisada usa smartphones 
para abrir contas bancá-
rias ou adquirir produtos 
ou serviços financeiros, 

que servem como base da 
pirâmide para outros ser-
viços no futuro”, disse Jay 
Gumbiner, vice-presiden-
te de Pesquisas do IDC 
para a América Latina.

Cartões
A pesquisa mostrou ain-

da que 45,3% dos brasi-
leiros entrevistados usam 
cartões de crédito e débito 
separadamente, enquan-
to 28,6% têm um cartão 
múltiplo. Entre os três 
países analisados, o Bra-
sil é onde mais se utiliza 
o cartão de crédito (57%), 
enquanto no México, se-
gundo colocado, o cartão 
de crédito é utilizado por 
38% dos entrevistados.

Entre os brasileiros, sete 
em cada dez usa o cartão 
de crédito principalmente 
para compras com valor 
acima de US$ 50, enquan-
to 39% diz usar o cartão 
de débito para compras 
abaixo desse valor.

A pesquisa Como as 
FinTechs e Bancos Podem 
Democratizar os Serviços 
Financeiros na América 
Latina foi feita com 1.067 
usuários de smartphones 
das classes A, B e C do Bra-
sil, da Colômbia e do Méxi-
co, em maio deste ano.

Entre os analisados, Brasil é o 
que mais usa cartões de crédito Di
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segUrança

Arma de agressor de violência doméstica 
será apreendida imediatamente
O Diário Oficial da União 
publica nessa quarta-
-feira(9) lei sancionada 
pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
que altera a Lei Maria 
da Penha, para prever a 
“apreensão imediata de 
arma de fogo sob a pos-
se de agressor em casos 
de violência doméstica”.

O texto sanciona-
do manda verificar se o 
agressor possui regis-
tro de porte ou posse 
de arma de fogo e, na 
hipótese de existência, 

juntar aos autos do pro-
cesso investigativo essa 
informação.

A lei determina tam-
bém que a instituição 
responsável pela con-
cessão do registro ou da 
emissão do porte, nos 
termos do Estatuto do 
Desarmamento, seja noti-
ficada da ocorrência.

Segundo o projeto Re-
lógios da Violência do 
Instituto Maria da Penha 
(IMP), a cada 7,2 segun-
dos uma mulher sofre 
agressão física no Brasil.
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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

1 de 1 11/09/2019 08:27
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Vôlei

Copa do Mundo de vôlei masculino: Brasil 100%

o Brasil manteve 
a escrita nessa 
quarta-feira(9) e 

derrotou a Argentina por 
3 sets a 0 (25/19, 25/19 
e 26/24) na Copa do 

Mundo de vôlei masculi-
no. Com o triunfo alcan-
çado na cidade japonesa 
de Hiroshima a seleção 
brasileira manteve 100% 
de aproveitamento, seis 

vitórias em seis partidas.
Após esta nova vitó-

ria a equipe do técnico 
Renan dal Zotto per-
manece na liderança 
isolada da competição, 

agora com 18 pontos 
conquistados.

E o próximo desa-
fio do Brasil na Copa 
do Mundo é justamen-
te contra os Estados 

Unidos, que ocupam 
a segunda posição da 
classificação. O jogo 
acontece na próxima 
quinta, a partir das 6h 
(horário de Brasília).

Brasileiros derrotam 
argentinos e 
continuam na 
liderança
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