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n As fraudes praticadas na Secreta-
ria da Educação, nos governos pas-
sados, para alavancar a posição de 
Goiás no ranking do Ideb, vão ser 
devidamente apuradas, por decisão 
do governado Ronaldo Caiado. 

n Uma antiga auditoria que estava 
engavetada na CGE, apontando 1.234 
irregularidades no programa Renda 
Cidadã nos governos passados, foi re-
cuperada e encaminhada ao Tribunal 
de Contas e ao Ministério Público.

n Além de ter criado um festival de ópe-
ra em Goiânia, o prefeito Iris Rezende vai 
promover, por conta do aniversário da 
capital, um megalançamento coletivo 
de 220 livros de autores goianos em 
uma única noite de autógrafos. 

n O prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha nomeou uma comissão 
para comemorações do 100 anos 
da cidade, em maio de 2022, pre-
sumindo que será reeleito e esta-
rá no cargo naquela data. Caso de 
confiança em excesso.

n Contra a venda de 49% das ações da 
Saneago, a oposição levanta informa-
ções sobre a privatização da água no 
Chile, na ditadura de Pinochet, que não 
deu certo. Mas parece que uma coisa 
não tem nada a ver com a outra. 

n “É uma excrescência a atribuição 
de incentivos fiscais e empresas 
varejistas, como aconteceu em 
Goiás nos últimos anos”, definiu o 
deputado Humberto Aidar, relator 
da CPI que apura a distribuição de 
isenções de ICMS em Goiás.

n O deputado Major Araújo, que preten-
dia se candidatar a prefeito de Goiãnia 
pelo PSL, ficou abalado com a decisão 
do presidente Jair Bolsonaro de deixar o 
partido. Mas disse que pretende insistir 
no projeto e que não vai desistir.

n Não é certo que o secretário da Casa 
Civil Anderson Lima terá prioridade 
para ser o próximo desembargador 
pelo quinto constitucional da advoca-
cia. O secretário de Governo Ernesto 
Roller também quer e está se mexendo. 

n O ministro da Justiça Sérgio Moro já 
definiu agenda para vir mais uma vez a 
Goiás assim que o governador Ronaldo 
Caiado retomar as suas atividades nor-
mais – e parece que será logo, conforme 
já adiantaram os seus médicos. 

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

O que era para ser um debate normal, democrático e necessário neste momento, 
que, a propósito, está se repetindo na maioria dos Estados brasileiros, sobre a po-
lítica de incentivos fiscais em Goiás, através da CPI dos Incentivos Fiscais – prer-
rogativa de que a Assembleia não pode abrir mão -, evoluiu para se transformar, 
por conta da reação estapafúrdia dos empresários beneficiados pelos excessos 
da distribuição a torto e direito de isenções de ICMS nos últimos 20 anos, em um 
espetáculo deprimente. É um circo o que o Fórum Empresarial está promovendo 
para a suposta defesa dos interesses dos seus associados, ou seja, das 534 gran-
des pessoas jurídicas estaduais que seguram em seus cofres, anualmente, cerca 
de R$ 10 bilhões de reais que seriam devidos caso fossem obrigados a pagar 
ICMS como as demais empresas instaladas no Estado. Até hoje, não foi apresen-
tado um único argumento de qualidade para justificar essas regalias indecorosas, 
além de ataques à CPI, agressões ao deputado Humberto Aidar, do MDB, seu re-
lator, e chantagem pura e simples, na forma de ameaças quanto a uma eventual 
desindustrialização da economia goiana – um blefe sem tamanho.
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a DESlEalDaDE E a iNGRatiDÃo DE aNa caRla, SEGUNDo o MaRcoNiSMo
A economista Ana Carla Abrão Costa, ex-secretária da Fazenda por dois anos no último governo de Marconi Perillo, sempre disse que fez um bom tra-
balho na pasta, criando condições para o ajuste fiscal em Goiás. Agora, ela acaba de publicar um artigo no jornal O Estado de S. Paulo enaltecendo a 
situação de equilíbrio em que o Estado foi entregue, mas, vejam bem, leitora e leitora, referindo-se ao Espírito Santo. Sobre Goiás, nem uma palavra. 
E o pior é que ela usou dados como a boa classificação no IDEB para elogiar o governo já encerrado de Paulo Hartung, situação que Marconi também 
conseguiu alcançar. Aliás, hoje, quem quiser irritar o ex-governador, é só citar o nome de Ana Carla. Ele e seu grupo mais chegado a consideram des-
leal e ingrata, já que teria sido retirada do anonimato para ganhar pela primeira vez em sua carreira um cargo público e ganhar um título que hoje ela 
ostenta na primeira página do seu currículo, o de ex-secretária da Fazenda de Goiás. Em troca, falou mal da gestão tucana em um encontro pouco 
antes da posse com o governador Ronaldo Caiado e agora escreve artigos elogiando outros Estados por avanços que também se registraram em 
Goiás – dizem eles. E sem falar que não fez ajuste fiscal nenhum.

JÂNio DaRRot EStÁ coNVENciDo DE QUE SERÁ caNDiDato a GoVERNaDoR
O prefeito de Trindade e presidente estadual do PSDB Jânio Darrot carrega duas certezas: 1) o ex-governador Marconi Perillo não será candidato 
a governador em 2022 pela falta de tempo para uma recuperação política e eleitoral adequada, preferindo a segurança de disputar uma vaga de 
deputado federal, se estiver elegível e 2) na ausência de Marconi, o melhor nome dentre os tucanos é o dele próprio, já tendo, inclusive, recebido 
sinalização do ex-governador nesse sentido. Jânio Darrot tem dito que só precisa vencer a eleição para a escolha do seu sucessor em Trindade para 
ter a certeza da sua candidatura consolidada.

cRiStoVÃo toRMiN MERGUlHa lUZiÂNia No caoS aDMiNiStRatiVo
Há um caos político e administrativo em Luziânia. A prefeitura, sob o comando de Cristovão Tormin, parou. Ele responde a uma saraivada de denún-
cias, algumas já transformadas em processos por iniciativa do Ministério Público. Outras, começam a ganhar corpo, envolvendo até acusações de 
assédio moral e sexual. As relações do prefeito com os vereadores são críticas. Há um clima no ar de que tudo isso não vai terminar bem. No mínimo, 
a conta vai ser cobrada do deputado estadual Wildes Cambão, candidato que Tormin está lançando para a sua sucessão.

caNDiDatURa DE aNtÔNio GoMiDE SiGNiFica o FiM paRa RoBERto NaVES
Todo o barulho publicitário que o prefeito de Anápolis Roberto Naves está fazendo vai, provavelmente, dar em nada, dada a força do candidato que 
ele irá enfrentar em 2020, se tentar a reeleição. Trata-se do petista Antônio Gomide, hoje deputado estadual e tido como pule de 10 em qualquer 
avaliação que se faça quanto a sucessão municipal Anapolina. De resto, Naves é um prefeito que não pegou: faz uma gestão mole, sem fibra e sem 
marca. Em relação à estrutura urbana que recebeu dos seus antecessores do PT, não avançou um passo. Tudo indica que vai ser varrido da política 
e da memória da população de Anápolis pelo tsunami de votos previsto para Antônio Gomides, que já teve dois mandatos bem sucedidos adminis-
trando a cidade e saiu com mais de 85% de aprovação – um recorde nacional. 

aUDitoRia Na EXtiNta aGEtop, NoS 8 aNoS DE JaYME RiNcÓN, acHoU DESVioS
A confiança demonstrada pelo ex-presidente da extinta Agetop Jayme Rincón quanto à auditoria realizada nos seus quase 8 anos de gestão na agên-
cia e que, segundo ele, não encontrou nada, está sendo abalada. Ao contrário do que ele imaginava, foi produzido um extenso relatório, apontando 
uma série de irregularidades, revisado pela Procuradoria Geral do Estado, que apenas começa a ser dado a público. As investigações foram conduzi-
das pelo assessor especial estratégico da presidência da Goinfra, ANA Lafaiete Felipe Machado mais um esquadrão de procuradores estaduais. A jor-
nalista Fabiana Pulcineli, em O Popular, chegou a escrever, em uma matéria há poucos dias, que não foram encontrados desvios. Está claro que ela se 
enganou. Há pelo menos duas centenas de ocorrências irregulares, algumas já entregues à Polícia Civil e em fase inicial de formalização inquisitorial.

FoRUM EMpRESaRial MoNta UM ciRco coNtRa 
a cpi DoS iNcENtiVoS E o RElatoR HUMBERto aiDaR
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poder executivo

Pauta da sessão ordinária nesta 
terça-feira, 15, tem 98 projetos

os deputados da 
Assembleia Legis-
lativa do Estado 

de Goiás (Alego) realizam 
sessão ordinária nesta 
terça-feira, 15, com uma 
pauta contendo 98 pro-
cessos legislativos. As 
matérias em pauta para a 
reunião contemplam ini-
ciativas parlamentares e 
do Poder Executivo.

São cinco processos em 
fase de votação definitiva, 
41 em fase de primeira 
apreciação, uma PEC que 
altera o inciso I do art. 15 
da Constituição Estadu-
al, e que pode ser votada 
em primeira votação e 49 
projetos de lei com pare-
ceres favoráveis aprovados 
que estão sendo enca-
minhados pela Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ). A pauta 
traz também um projeto 
parlamentar com parecer 
contrário da CCJ e um pro-
cesso em fase de votação 
única. A sessão terá início 
às 15 horas, no plenário 

Getulino Artiaga.
Em votação definitiva, 

estão na pauta os proces-
sos n°4700/19 e 4702/19, 
ambos de iniciativa do 
Executivo e que tratam 
de alterar a Lei n°11651, 
de 26 de dezembro de 
1991, que institui o Có-
digo Tributário do Estado 
de Goiás (CTE).

O primeiro deles dá 
total autonomia ao Poder 
Executivo para efetuar 
a retenção e/ou recolhi-
mento do Imposto sobre 
Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) em 
operações, mercadorias, 
bens ou serviços.

De acordo com o pro-
cesso, a proposta do gover-
no é “simplificar, descen-
tralizar e desburocratizar 
a forma de concessão de 
autorização para o regime 
de substituição tributária 
pela operação anterior, 

bem como autorização 
para apuração englobada 
do ICMS devido por subs-
tituição tributária junta-
mente com o ICMS devido 
por operações próprias”, 
diz a minuta.

Já o projeto 4702/19 
visa alterar a Lei nº 
11651/91 para desonerar 
o contribuinte da cobrança 
das despesas de exação, 
nas situações que serão 
previstas em regulamento.

Para mais informa-
ções sobre as matérias 
que devem ser aprecia-
das nesta terça-feira, 15, 
consulte a pauta prévia.

Na semana passada, os 
parlamentares votaram 
um total de 63 projetos de 
lei. A apreciação das ma-
térias se deu nas reuniões 
ordinárias que foram reali-
zadas no Plenário Getulino 
Artiaga. Durante a semana 

entraram em tramitação 
na Casa outros 43 proces-
sos legislativos. Foram 32 
projetos de lei ordinária 
de iniciativa parlamentar e 
dois do Executivo.

O Governador proto-
colou na Casa também 
três vetos integrais e um 
parcial, dois decretos de 
indicação de nomes para 
compor o Conselho Es-
tadual de Educação, na 
condição de membro su-
plentes, e uma indicação 
dos nomes de Marcelo de 
Melo Fernandes e Milena 
Guilherme Dias Barcelos 
para a diretoria executiva 
da Goiás Previdência (Goi-
ásprev), nas condições de 
diretor de gestão integra-
da e diretor da Previdência, 
respectivamente.

Tiveram tramitação ini-
ciada na Casa ainda um 
relatório da Secretaria de 

Estado da Saúde, encami-
nhando nota técnica con-
clusiva, referente à análise 
da prestação de contas 
anual, do exercício de 
2013, do Huapa, e um pro-
jeto de lei complementar, 
de iniciativa parlamentar, 
que objetiva tornar obri-
gatório, além do inglês, 
também o espanhol, para 
o ensino fundamental e 
médio, nas instituições pú-
blicas e privadas. A matéria 
torna ainda optativo o en-
sino de outras línguas es-
trangeiras, a ser escolhida 
pela comunidade escolar, 
dentro das possibilidades 
da instituição.

Sessões 
Ordinárias

As sessões ordinárias 
constituem o calendário 
anual de trabalho legislati-

vo e possuem a Ordem do 
Dia previamente designa-
da, ou seja, têm uma pauta 
de votação. São realizadas 
normalmente às terças, 
quartas e quintas-feiras e 
compõem-se das seguin-
tes fases: Abertura, onde 
são feitas apresentações 
de matérias e demais co-
municações parlamenta-
res; Pequeno Expediente; 
Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.

A população poderá 
prestigiar a reunião dos 
deputados estaduais, cujo 
acesso se dá pela entrada 
exclusiva a visitantes, lo-
calizada na Alameda dos 
Buritis, 231, Setor Oeste. 
Os trabalhos podem ser 
acompanhados ainda, ao 
vivo, por meio do site da 
Alego ou pela TV Assem-
bleia, transmitida pelo 
canal 8 da NET.

OS DEPUTADOS ESTADUAIS 
REALIZAM SESSÃO ORDINÁRIA 
NESTA TERÇA-FEIRA, 15, COM 
UMA PAUTA CONTENDO 98 
PROCESSOS LEGISLATIVOS. SÃO 
CINCO PROCESSOS EM FASE DE 
VOTAÇÃO DEFINITIVA, 41 EM FASE 
DE PRIMEIRA APRECIAÇÃO
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30 Anos da Constituição
Dias de efervescência 
política, discussões que 
varavam madrugadas e 
a busca por atender as 
demandas da população. 
Esses são os principais 
pontos levantados pelos 
deputados constituintes 
ao analisar os trabalhos 
da Assembleia Estadual 
Constituinte (AEC). Em 
uma série de reporta-
gens inéditas, produzi-
das pela Agência de No-
tícias em comemoração 
aos 30 anos da Consti-
tuição Estadual, os par-

lamentares comentam 
os bastidores dos 232 
dias que definiram os 
caminhos de Goiás.

“Goiás tinha muitos 
problemas naquela épo-
ca, na área social, na saú-
de, na infraestrutura e 
todos aqueles inerentes 
à administração pública. 
Foi isso que ensejou eu 
ter proferido aquelas pa-
lavras”, diz o presidente 
da 11ª Legislatura, Frede-
rico Jayme, sobre o pedi-
do feito aos companhei-
ros, em seu discurso de 

instalação da Assembleia 
Estadual Constituinte, 
para que elaborassem um 
texto democrático, ágil e 
participativo.

Segundo Eurico Barbo-
sa, a Constituição Estadu-
al foi resultado da dedi-
cação dos deputados em 
entregar um documento 
que trouxesse novo am-
biente democrático, após 
o regime militar. “Essa 
harmonia em prol do es-
tado muito se deve ao 
modo do relator Solon 
Amaral em conduzir o 

processo”, destaca.
Já Walter Rodrigues 

ficou marcado por se ne-
gar a assinar Carga Mag-
na Estadual em protesto 
contra diversos pontos 
do texto. “Tenho regis-
trado até hoje as 15 ra-
zões pelas quais eu não 
assinei”, entre elas a dis-
cordância com questões 
de ordem tributária.

Divino Vargas, por sua 
vez, teve participação 
caracterizada pela defe-
sa dos municípios, que 
culminou na criação de 

24 novas cidades goia-
nas e criação das co-
marcas do Judiciário no 
interior. “Havia casos de 
deslocamentos de mais 
de mil quilômetros den-
tro do estado”, relembra.

Os quatro integram 
o primeiro bloco de en-
trevistas, do especial 
30 Anos da Constitui-
ção que começou a ser 
divulgado na última 
semana como comple-
mento das atividades 
realizadas pela Assem-
bleia Legislativa de ce-

lebração das três déca-
das de promulgação.

Nas próximas sema-
nas, o leitor confere ain-
da entrevistas com Ál-
varo Guimarães, Altamir 
Mendonça, Heli Doura-
do, Romualdo Santillo, 
Vilmar Rocha e Wolney 
Martins. Estão progra-
madas ainda reportagens 
especiais sobre as mu-
lheres da 11ª Legislatura, 
Cleuzita Assis e Concei-
ção Gayer, discursos cé-
lebres do período e perfil 
dos constituintes.
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Especial para crianças reúne 
20 mil pessoas no Mutirama

Uma programação 
bastante diversifi-
cada atraiu milhares 

de pessoas ao Mutirama 
no último fim de semana 
(12 e 13/10), em come-
moração ao dia das crian-
ças em Goiânia. O parque, 
por si só, já era um grande 
atrativo para quase 20 mil 
pessoas com os brinque-
dos e áreas verdes para pi-
queniques e contemplação 
a natureza, mas uma feira 
de artigos para crianças 
e jovens foi montada no 
estacionamento, a Goiâ-
nia Kids, atraiu ainda mais 
gente com suas dezenas 
de barracas onde era pos-
sível encontrar roupas, cal-
çados e acessórios, além 
de praça de alimentação 
com food trucks.

Numa iniciativa em 
parceria entre a Agên-
cia Municipal de Eventos, 
Turismo e Lazer (Agetul), 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (FIEG) 

e o Sindicalce (Sindicato 
das Indústrias de Calça-
dos), mais de 250 exposi-
tores estiveram presentes. 
Ao lado, estande do Lions 
Clube foi montado no 10º 
Mutirão Nacional da Saú-
de, que realizou centenas 
de exames médicos na 
área de oftalmologia como 
testes de acuidade visual e 
daltonismo. 

Os pacientes puderam 
também aferir pressão, 
medir glicemia, índices de 
colesterol, massa corporal 
(IMC) e da cintura abdomi-
nal. Outros cuidados com a 
saúde também foram dis-
ponibilizados como orien-
tação quanto ao câncer de 
mama e a distribuição de 
materiais de higiene bucal 
e protetores solares.

Criançada
Atividades recreativas 

foram realizadas como 
oficinas de pintura no ros-
to e unhas, dobraduras de 

balões, brinquedos inflá-
veis, pista de obstáculos e 
disponibilização de skates. 
No palco montado para o 
evento, passaram atrações 
artísticas variadas como 
festival de contação de 
histórias, de humor e apre-
sentações musicais duran-
te todo o tempo.

Para completar a inte-
gração das famílias, não 
podia faltar o espaço para 
os pets com vacinas, orien-
tação nutricional e ortopé-
dica, controle de parasitas, 
doação de sangue animal, 

agendamento de visitas 
com cães nos hospitais, e  
amostra de rações e doa-
ções de cães e gatos.

Ana Paula Rezende par-
ticipou da programação 
especial voltada para as 
crianças representando o 
pai, o prefeito Iris Rezende. 
Fez questão de cumpri-
mentar as pessoas em to-
das as atrações do evento. 
“Estou muito feliz de estar 
aqui e incentivar as pesso-
as e participar das ativida-
des. Trago a mensagem de 
feliz dia das crianças em 

nome do meu pai que está 
no Mutirão, mas gostaria 
de ter vindo e presenciar a 
alegria e satisfação de vo-
cês”, destaca.

O presidente da Agetul, 
Urias Junior, ressaltou que 
o evento é um sucesso de 
público e de integração en-
tre as pessoas. “Graças aos 
parceiros, transformamos 
o espaço num ambiente 
para todas as famílias com 
muitas opções e alegria 
para a criançada. Devemos 
repetir e ter mais momen-
tos como este dentro da 

programação do aniver-
sário de Goiânia e come-
morações dos 50 anos do 
Mutirama”, comenta.

Edileide Matias, foi uma 
das mães que trouxeram 
os filhos ao parque, no 
caso dela o pequeno João 
Victor Matias, de 4 anos. 
“Aproveitei os exames gra-
tuitos de vista e ao mesmo 
tempo trouxe meu filho 
para brincar e passar o dia 
das crianças ao lado dele. 
Muito boa a programação 
da Prefeitura, nos diverti-
mos muito aqui”, conta.

Eventos Goiânia Kids, Mutirão 
de Saúde do Lions Clube e 
programação do Dia das Crianças 
levaram milhares ao parque
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Corrida de rua de Aparecida arrecada 
mais de uma tonelada de alimentos
A 9ª edição da Corrida Apa-
recida Correndo Pela Vida, 
Contra as drogas, realizada 
no último domingo, 6, cha-
mou a atenção da socieda-
de para os riscos causados 
pelo uso de entorpecentes. 
Como forma de inscrição 
solidária, os mais de dois 
mil atletas, amadores e pro-
fissionais, que participaram 
da corrida, fizeram a doação 
de alimentos que foram en-
tregues, nesta sexta-feira, 
11, à Secretaria de Assis-
tência Social e também à 
Associação Lapidando Te-
souros que acolhe pessoas 
em vulnerabilidade social e 
que fazem o uso de drogas 
lícitas e ilícitas.

A corrida de rua, que tem 

acima de tudo um objetivo 
social, já faz do calendário 
anual da cidade e também 
está inserida no calendário 
esportivo brasileiro. “Mais 
uma vez nos gritamos para 
os quatros cantos de Apa-
recida a importância de 
lutar pela vida e combater 
as drogas. Infelizmente nós 
temos crianças, jovens e 
adultos que convivem com 
esse mal que tem destruído 
muitas famílias. Essa é a 9ª 
edição da Corrida Pela Vida 
e eu tenho certeza que es-
tamos colhendo muitos fru-
tos através desse trabalho”, 
frisou o prefeito Gustavo 
Mendanha, agradecendo 
todos os parceiros e atletas 
corredores que doaram os 

alimentos.
Ao todo, mais de uma 

tonelada de alimentos foi 
arrecadada com a inscrição 
solidária, onde cada compe-
tidor repassava, juntamente 
com os R$ 40 reais , dois 
quilos de mantimentos não 
perecíveis. entre as doações 
estavam arroz, feijão, macar-
rão, açúcar, farinha de trigo e 
óleo. A entrega dos alimen-
tos para a instituição filan-
trópica e para a secretaria 
de Assistência Social foi re-
alizada na Sala Multiuso no 
primeiro andar da Cidade 
Administrativa.

A secretária de Assistên-
cia Social e primeira-dama 
Mayara Mendanha, disse 
estar feliz com as doações 

recebidas, pois os alimen-
tos farão a alegria dos mais 
carentes de Aparecida.. “Pri-
meiramente quero agra-
decer aos organizadores e 
parceiros desta ação. Esse 
evento não foi uma simples 
corrida, mas um meio de 
despertar a todas as pesso-
as que existe sim, esperança 
para aqueles que se encon-
tram presos nas drogas. E 
ver que existem pessoas 
tão solidárias que doaram 
alimentos para ajudar fa-
mílias carentes da cidade, 
nos devolve a esperança 
de acreditar em um mundo 
melhor”, destacou Mayara.

O coordenador do Apa-
recida Correndo Pela Vida, 
Contra as Drogas, Júlio 

Lemos, comentou que o 
evento tem ultrapassado as 
expectativas a cada ano que 
passa. “Neste ano tivemos 
mais uma quebra de recor-
dssse evento superou to-
das as nossas expectativas, 
tivemos mais de 2 mil ins-
crições de atletas de vários 
lugares do nosso estado. E 
nessa oportunidade houve 
solidariedade as pessoas 
doaram alimentos e hoje 
estamos destinando para 
a secretaria de Assistência 
Social, onde será distribuí-
dos entre as instituições da 
cidade e para a Associação 
Lapidando Tesouros que 
ajuda pessoas a saírem do 
mundo das drogas”, disse.

Estiveram presentes 

também a equipe da Asso-
ciação Lapidando Tesou-
ros e o presidente Pastor 
Gildeon, comentando que 
o evento despertou a cons-
cientização sobre os ma-
lefícios causados pelo uso 
de drogas. “Esses alimentos 
arrecadados com a corrida 
irão ajudar o nosso projeto, 
pois temos um gasto de 50 
quilos de arroz por dia para 
alimentar os 150 homens 
que nós atendemos. Então 
eu agradeço a Deus, a toda 
a organização, à Prefeitura e 
aos parceiros porque esses 
alimentos estão chegando 
na hora certa”, disse o pre-
sidente da Associação La-
pidando Tesouros, Gildeon 
Nunes.
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Nativa sPa QuiNoa
O Boticário acaba de revolucionar a 
linha Nativa SPA com o lançamento 
de Quinoa, sua primeira linha 100% 

vegana, que traz o poder nutritivo da 
semente dourada deixando a pele mais 
firme e os cabelos mais fortes. Indicado 

para todos os públicos, o produto traz 
como principal diferencial de mercado o 
combate aos sinais de envelhecimento. 

O filme da campanha mostra que as 
mulheres têm, agora, 10 vezes mais 

motivos para fazer o que elas gostam se 
sentindo sempre empoderadas e com 

muita autoestima. Para trazer ainda 
mais identificação com as consumidoras, 
a campanha foi produzida com mulheres 

com mais de 45 anos.

Musical
O diretor musical Chaps Melo anuncia 
a vinda do “Show do Bita - Dentro do 

mundo lá fora”, atração inédita que terá 
única apresentação em Goiânia, dia 27 de 

outubro.  O local escolhido para apresentar 
os novos sucessos da turminha, que é 

sensação entre as crianças, é o Deck 
Sul 1, do Flamboyant Shopping. Com 

mensagens atuais e educativas, a nova 
turnê conta com 19 canções, que visitam 

todos os álbuns do Mundo Bita, numa 
seleção que contou com a interação do 

público por meio das redes sociais.

cuPoNs
A marca de beleza mais amada pelos 

brasileiros¹ preparou uma surpresa 
especial para os “botilovers” nas próximas 
semanas. O Boticário espalhou mais de 27 

mil cupons premiados por lojas de todo 
o Brasil e, entre os dias 30 de setembro 
e 21 de novembro, o público concorre a 

cartões-presente nos valores de R$ 40 ou 
R$ 100.

tuRNÊ
Ícaro Silva traz para Goiânia a turnê Ícaro 

And The Black Stars, nos dias 19 e 20 
de outubro, ao lado de Cássia Raquel 

e Hananza, as black stars. Cantando e 
contando sucessos da história da black 

music, o artista leva ao público o som 
de artistas negros que fizeram o mundo 

cantar, dançar e pensar. Aliado a um 
repertório pop e já antológico, Ícaro 
também diverte com suas histórias, 

imitações e improvisações. A dramaturgia 
e direção é de Pedro Brício e a direção 

musical de Alexandre Elias. A apresentação 
irá ocorrer no Teatro Sesi.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Expo Viver - A Expo Viver Melhor, evento inovador voltado para a qualidade de vida e a longevidade, será lançada 
nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, a partir das 19h, no Kanpai Blue do Shopping Flamboyant. Idealizado pelas 
médicas geriatras Juliana Junqueira e Isadora Crosara e pela neuropsicóloga Rejane Ferreira.

Vinho - Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro e Jéssica Oliveira 
Neves participaram da Noite de Vinhos Portugueses 
realizada na Casa Conceito do Plateau d’Or, no Setor Marista 
em Goiânia. O evento integra a agenda cultural do projeto 
Papo com Conteúdo, idealizado pelo Grupo Toctao.

2 3

4

Remix - A Dj Marcia Cardoso lança dia 01/11 o remix do 
clipe da música Na Teia feat com a cantora Milenah e fará 
o lançamento na boate Chicago 10 Music Goiânia, ela está 
entre as 50 djs mais influente e aclamada do Brasil.
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Estética - As sócias Luci Andrea e Meire Ane Viana inauguram 
no próximo dia 14, segunda-feira, a primeira unidade da 
Botoclinic em Goiânia, no piso 1 do Shopping Bougainville.
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Free shop
O governo federal deve dobrar o limite 
para compras em  free shops (lojas loca-
lizadas em aeroportos onde os produtos 
são vendidos sem encargos). O valor limi-
te passará de US$ 500 para US$ 1.000. 
já a cota para compras no Paraguai por 
via terrestre aumentará de US$ 300 para 
US$ 500.

empregos
Os lojistas do Shopping Gallo, que será 
inaugurado no dia 30 na região da 44, vão 
iniciar o processo seletivo para contratar 
cerca de 1 mil profissionais. O novo centro 
de compras comportará mais de 500 lo-
jas com foco no atacarejo. A maioria das 
vagas são para atendente, vendedor e 
caixa. Haverá também contratações para 
cargos como chapeiro, cozinheiro, aju-
dante de cozinha, cabelereiro, manicure, 
gerente de loja e estoquista. O novo mall 
também vai oferecer 25 oportunidades de 
trabalho para a área administrativa (ana-
lista de Recursos Humanos, assistente de 

Marketing, gerente de Operações, social 
media, supervisor de Operações, CFTV, 
fiscal de mall, recepcionista e serviços 
gerais). De 11 a 18 de outubro, os interes-
sados podem acessar o site www.shop-
pinggallo.com.br, clicar na aba “Trabalhe 
conosco”, localizada no rodapé do portal, 
e cadastrar o currículo de forma gratuita. 

Temporários
Segundo a Associação Brasileira do Tra-
balho Temporário (Asserttem), em razão 
do Dia das Crianças e do Natal, a esti-
mativa é de crescimento de 19,84% nas 
oportunidades temporárias entre os me-
ses de setembro e outubro e de 21,82% 
em dezembro. Na Luandre, uma das 
maiores consultorias de RH do país, o 
cenário é bem parecido, com crescimento 
total de 30% em relação a 2018 e 12% em 
relação às vagas temporárias. O período 
de maior contratação de temporários é o 
final do ano, especialmente nos setores 
de logística, varejo e indústria por conta 
das festas de fim de ano.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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banco cenTral

Atividade econômica cresce 
0,07% em agosto no Brasil
o Índice de Atividade Econômica 

do Banco Central (IBC-Br) dessa-
zonalizado (ajustado para o pe-

ríodo) apresentou expansão de 0,07% 
em agosto em relação a julho deste ano, 
segundo dados divulgados hoje (14), em 
Brasília, pelo Banco Central (BC).

Na comparação com agosto de 
2018, houve queda de 0,73% (sem 
ajuste para o período). Em 12 me-
ses encerrados em agosto, o indica-
dor cresceu 0,87%. No ano, houve 
crescimento de 0,66%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a 
evolução da atividade econômica brasi-
leira e ajuda o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos três 
setores da economia: indústria, co-
mércio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo BC para 
fazer um acompanhamento mensal 
da atividade econômica. Mas o indi-
cador oficial, com metodologia dife-
rente do IBC-Br, é o Produto Interno 
Bruto (PIB), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e divulgado trimestralmente.
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Goiânia é a 6ª cidade entre as 100 mais buscadas do País na hora de 
comprar um apartamento. O dado se refere aos primeiros nove meses 
de 2019 e faz parte do estudo realizado pelo portal imobiliário ZAP, 
que mostra o ranking das 100 cidades mais procuradas para compra de 
apartamento no Brasil. Rio de Janeiro lidera a lista, seguida por São Pau-
lo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). 
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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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em novembro

Seleção Brasileira enfrentará 
Argentina e Coreia do Sul

os dois últimos 
compromissos 
da Seleção Bra-

sileira em 2019 estão 
definidos. Na Data FIFA 
de novembro, o Brasil 
enfrentará a Argentina, 
no dia 15, e a Coreia do 
Sul. no dia 19. 

O clássico sul-ame-
ricano será disputado 
em Riade, na Arábia 
Saudita. O palco do 
confronto será o King 
Saud University Sta-
dium, mesmo local 
onde o Brasil derrotou 
a seleção saudita em 
2018. Gabriel Jesus e 
Alex Sandro marcaram 

os gols na ocasião, em 
vitória por 2 a 0.

Já o duelo com a 
Coreia do Sul será 
em Abu Dhabi, ca-
pital dos Emira-
dos Árabes Unidos, 
no Mohammed bin 
Zayed Stadium. Será o 
último jogo da Seleção 
Brasileira em 2019.

Com mais estas 
duas partidas, a Sele-
ção Brasileira chegará 
a seis jogos conse-
cutivos após a Copa 
América contra adver-
sários que estiveram 
na Copa do Mundo de 
2018 na Rússia. 

Partidas serão disputadas 
em Riade, na Arábia Saudita, 
e em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos Lu
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