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ECONOMia

Oferta de vagas no comércio para 
o Natal será a maior em seis anos

a Confederação Na-
cional do Comércio 
de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC) divul-
gou ontem (14) uma es-
timativa sobre os postos 
de trabalho temporários 
para o Natal deste ano. 
De acordo com a CNC, 
espera-se a contratação 
de 91 mil trabalhadores 
temporários para aten-
der ao aumento da de-
manda do varejo no pe-
ríodo natalino, ou seja, 
4% maior do que em 
2018 e a maior oferta 
dos últimos seis anos.

Estima-se que o Natal 
movimente R$ 35,9 bi-
lhões no comércio vare-
jista de todo o país, neste 
ano, segundo a CNC.

Para o presidente da 
confederação, José Ro-
berto Tadros, essa “reto-
mada parcial do nível de 
atividade do setor” está 
sendo influenciada pela 
inflação baixa, pelos ju-

ros básicos no piso his-
tórico, por prazos mais 
amplos para a quitação 
de financiamentos e, 
principalmente, pela li-
beração de recursos ex-
traordinários para o con-
sumo, como os saques 
no FGTS e no PIS/Pasep.

Os estados que de-
vem mais gerar vagas 
são São Paulo (22,6 mil), 
Minas Gerais (10 mil), 
Rio de Janeiro (9,4 mil) 
e Rio Grande do Sul (7,6 
mil), que concentrarão 
mais da metade da ofer-
ta de vagas.

Já entre os setores do 
comércio, os maiores vo-
lumes de contratações 
deverão ocorrer nos ra-
mos de vestuário (62,5 
mil vagas) e de hiper e 
supermercados (12,8 
mil). Oito em cada dez 
vagas ofertadas deverão 

ser preenchidas por ven-
dedores (57 mil), opera-
dores de caixa (13 mil) e 
pessoal de almoxarifado 
(4,6 mil).

Os maiores salários mé-
dios deverão ser pagos aos 
contratados para os cargos 
de gerente de marketing e 

vendas (R$ 2.724) e geren-
tes de operações comer-
ciais (R$ 2.020).

A taxa de efetivação dos 
trabalhadores temporários 
deverá ser maior do que 
nos últimos cinco anos, 
com expectativa de absor-
ção definitiva de 26,1%.

Espera-se a 
contratação de 91 
mil trabalhadores 
temporários
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Homicídios e outros oito crimes violentos caem no 1º semestre
O número de homicí-
dios caiu 22% em todo o 
país durante o primeiro 
semestre deste ano, em 
comparação com o mes-
mo período de 2018. A 
informação foi divulga-
da hoje (14), em Brasília, 
pelo Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, 
com base em dados do 
Sistema Nacional de In-
formações de Seguran-
ça Pública, Prisionais, de 

Rastreabilidade de Armas 
e Munições, de Material 
Genético, de Digitais e de 
Drogas (Sinesp).

O resultado já havia 
sido parcialmente anteci-
pado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que, ontem 
(13), usou sua conta no 
Twitter para comemorar 
o que classificou como 
um dos pontos positivos 
de seu governo. Segundo 
o presidente, no primeiro 

semestre deste ano foram 
registrados 5.423 assas-
sinatos a menos que no 
mesmo período de 2018.

Segundo o ministério, 
a redução no total de 
ocorrências também foi 
verificada nos outros oito 
tipos de crimes registra-
dos na plataforma que re-
úne informações forneci-
das pelos estados e pelo 
Distrito Federal, a partir 
de boletins de ocorrência 

das polícias civis.
Os casos de estupro 

caíram 12%. Tentativas 
de homicídio foram redu-
zidas em 9,4%. Também 
houve queda no total de 
latrocínios (-23,8%); le-
são corporal seguida de 
morte (-3,2%); roubos 
contra instituições finan-
ceiras (-40,9%); roubo de 
carga (-25,7); roubo de 
veículo (-27%) e furto de 
veículo (-9,9%).
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Bolsonaro, o único

Está claro que Bolsonaro está convencido que 
fazer política é trombar, entrar em polêmica. 
E, claro, ele, com a força do governo, sempre 
tem a chance maior de sair melhor. A briga 
com a direção do PSL parece não fazer senti-
do. Bolsonaro exigiu (e conseguiu) fidelidade 
plena do partido, que proíbe críticas à atuação 
do presidente. Uma posição que gera confli-
tos, que provocaram as saídas de parlamenta-
res, como o deputado Alexandre Frota (SP) e 
a senadora Juíza Selma (MT). Pior para Bolso-
naro é acenar com a saída, sem ter o caminho 
definido. Será, provavelmente, o primeiro pre-
sidente eleito do país a deixar o partido. 

sem sigla
Quando acertou o ingresso no PSL, Bolso-
naro era um pré-candidato desacredita-
do, a ponto de ter negado o espaço para 
concorrer pelo PSC. Bolsonaro se elegeu 
e, graças à sua onda, conseguiu fazer a 
maior bancada na Câmara, que gerou, por 
sua vez, o maior fundo eleitoral. 

Diferenças
O PSL sempre foi um partido liberal. Distan-
te do estilo bélico levado por Bolsonaro, os 
filhos e alguns aliados. 

goiás é espelho
A situação no Estado é peculiar. Quem man-
da mesmo no PSL é o Delegado Waldir, pela 
força dos votos que teve. Mas quem tem mais 
prestígio em Brasília é o deputado Major Ví-
tor Hugo, líder do Governo na Câmara. 

professor caiaDo 
Governador Ronaldo Caiado (DEM) volta ao 
batente nesta terça. Com a obrigação de ser 
professor, em matéria de política. É lógico 
que o ritmo será mais lento nos próximos 
dias, próprio de quem ainda está em recu-
peração de um grave problema médico. O 
que a assessoria vendeu como um mal es-
tar se revelou com um grave problema de 
circulação, que exigiu a instalação de um 
stent. Os assuntos que pararam voltam a 
andar. Com velocidade menor. 

sai na frente
O deputado federal Francisco Jr (PSD) é o 
primeiro nome lançado oficialmente para 
concorrer à prefeitura de Goiânia. Faz certo, 
a praticamente um ano do pleito. Estudioso 
do planejamento, Francisco Jr fez uma cam-
panha eficiente e sem recursos, chamando 
a atenção há três anos. Sabe que o nome a 
ser batido é o de Íris Rezende, mas já tem 
maior liberdade pra conversar sobre pro-
postas e alianças para a cidade. 

força 
Com o lançamento do nome de Francisco 
Jr, o PSD ganha fôlego para formar chapa 
de vereadores. 

Justiça Da vez
Vamos esquecer o Lula. É um absurdo o STF 
julgar pela quarta vez, em dois anos, se o ca-
bra pode ou não ser preso após a condena-
ção em segunda instância. O STF já ganhou 
direito a música no Fantástico ao julgar três 

vezes pela prisão nesses casos. Ase mudar 
de posição, nem VAR vai explicar. 

lula livre
O ex-presidente teve uma condenação 
suspeita. Mais por convicção do que por 
provas efetivamente levantadas pela in-
vestigação. Já teve direito a todos os re-
cursos possíveis e imagináveis. E agora 
não quer a liberdade provisória, que pode 
ser concedida a partir de pedido do Minis-
tério Público e não da sua defesa, o que 
aumento o filme surreal vivido por Lula. 

isca morDiDa

Senador Jorge Kajuru (Patriota) garante que 
tem movimento interno no PSDB para expul-
são de Marconi Perillo. Aí, o deputado Talles 
Barreto, fiel marconista, defende discutir as-
sunto depois da decisão judicial sobre o as-
sunto. Tudo errado. Primeiro, porque Kajuru 
pode até querer se meter em assuntos de ou-
tros partidos, mas está tentando é tumultuar. 
E vai conseguindo. Segundo, Talles parece ter 
esquecido uma regra básica: as decisões po-
líticas servem para corrigir o que a Justiça 
costuma demorar décadas para resolver. O 
que menos importa é a culpa ou inocência 
de Marconi. O que vale, agora, é o incômo-
do que sua presença gera no partido.

risco 
A temporada pode ajudar a definir a eleição 
em Goiânia. Tem buraco e poeira em prati-
camente todas as regiões da cidade, com as 

obras lançadas pela prefeitura. As grandes 
obras viárias estão previstas para acabar ape-
nas no final do ano que vem, após a eleição. 
Qualquer atraso no cronograma pode au-
mentar a insatisfação das pessoas que estão 
sendo prejudicadas. Os cidadãos comuns pe-
los problemas do trânsito. Gente do comércio 
pela ausência de clientes nos seus estabeleci-
mentos. Que os transtornos passem logo. 

mais um
Enquanto isso, Íris Rezende segue seu cami-
nho de região em região, em ritmo de Muti-
rão. No final de semana, foi a vez da Região 
Noroeste, a mais populosa da cidade. 

Dream is over?
Enquanto Bolsonaro se mete na crise com 
o PSL, seu filho, o 02, vê a indicação para a 
embaixada em Nova York adormecer solene-
mente nas gavetas do Senado. 

aposta correta
Governistas continuam apostando em reação 
na economia para animar o clima pela reelei-
ção de Bolsonaro. Apesar de tímidos, os sinais 
são positivos. 

lição
Uma grande nação se constrói a partir da edu-
cação. Por isso precisamos sempre de profes-
sores e livros. Aos mestres, o nosso carinho. 

por que?
Bolsonaro não sai logo. 

marcelohel@gmail.com

“Ensinar não é transferir o 
conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua 

construção”. (Paulo Freire)

câmara

LOA fixa receita e despesa 
em mais de R$ 6 bi para 2020
tramita na Casa o pro-

jeto de lei do Exe-
cutivo (2019/357) 

que que fixa a receita e a 
despesa do Município para 
o ano de 2020 em R$6 bi-
lhões 56 milhões.

A Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) indica que a receita 
fixada será proveniente de 
impostos, arrecadações e 
contribuições (cerca de R$ 2 
bilhões) e de transferências 

(R$ 2 bilhões 600 milhões).
Já a despesa terá des-

tinação de quase R$ 3 
bilhões com pessoal e R$ 
914 milhões para os inves-
timentos. R$ 101 mil serão 
gastos para amortização 
da dívida pública e R$ 60 
mil ficarão como reserva 
de contingência.

A área que receberá 
mais recursos será a da 
saúde, com previsão de 

R$ 1 bilhão 374 milhões, 
seguida da área de educa-
ção que terá como verba, 
valores na casa de R$ R$ 1 
bilhão 157 milhões.

A administração da 
Prefeitura abocanhará R$ 
1 bilhão dos recursos e 
a área social terá como 
destino R$ 705 milhões. 
A área de transporte rece-
berá R$ 657 milhões e o 
poder Legislativo contará 

com R$ 134 milhões 607 
mil do duodócimo.

A Comissão Mista, res-
ponsável pela análise das 
leis de planejamento (PPA) 
e diretrizes orçamentárias 
(LDO) bem como o próprio 
Orçamento (LOA), designará 
nos próximos dias o verea-
dor que vai relatar a maté-
ria que deverá ser aprova-
da em dois turnos até o dia 
31 de dezembro de 2019.
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Goiânia em Cena abre programação 
com noite de tango e teatro

O 17º Festival Inter-
nacional de Artes 
Cênicas Goiânia 

em Cena, promovido pela 
Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (Secult), 
abre sua programação 
nesta quarta-feira, 16/10, 
às 18h30, no Centro Mu-
nicipal de Cultura Goiânia 
Ouro, com a apresentação 
“TanGoiânia”, do grupo 
Tango Salão em Pauta. Em 
seguida, às 19h, o espetá-
culo é “O Príncipe”, da Inde-
licada Cia. Teatral. Na mes-
ma data, às 21h, acontece 
no Centro Cultural UFG, o 
espetáculo “Cru”, do Grupo 
Ateliê do Gesto.

O Festival, que está na 
programação especial do 
aniversário de 86 anos de 
Goiânia, prevê apresen-
tações em vários locais 
da cidade até o dia 24 de 
outubro. Serão nove dias 
de espetáculos cênicos de 
produção local, nacional e 

internacional apresenta-
dos em diversos locais da 
cidade, além de oficinas, 
rodas de conversas e per-
formances. Quem quiser 
participar da programação, 
basta trocar um livro lite-
rário por um ingresso no 
Goiânia Ouro, ou no local 
do espetáculo com uma 
hora de antecedência.

Neste ano, o Festival 

é realizado com o tema 
“[Re]existências Poéticas”. 
De acordo com a direto-
ra de eventos da Secult, 
Marci Dornelas, o Festival 
traz atrações que com-
põem uma programação 
antenada com a contem-
poraneidade. “Estamos 
[Re]inventando e ocupan-
do espaços com múltiplas 
poéticas, criando pontos 

de encontro, convivências 
artísticas e trocas de ex-
periências, aproximando 
artistas e públicos por 
toda a cidade”,

Tradicional no calen-
dário cultural da capital, 
o Goiânia em Cena tem se 
configurado, a cada edi-
ção, como uma ação de 
política pública, que fo-
menta e fortalece a cena 

local por meio da valori-
zação cênica, além de es-
timular artistas, técnicos 
e estudiosos na criação 
e produção de conheci-
mento. “Mais uma vez, 
estamos promovendo, in-
centivando e valorizando 
a cultura. Este festival, em 
especial, traz atrações de 
fora, nacionais e interna-
cionais, além das mara-

vilhosas produções goia-
nas. Para nós, enquanto 
gestão Iris Rezende, 
um grande desafio, mas 
também motivo de mui-
to orgulho ter em nossa 
cidade mais um evento 
cultural como este, ain-
da mais no mês de seu 
aniversário”, declarou o 
secretário municipal de 
Cultura, Kleber Adorno.

Serão nove dias 
de espetáculos 
locais, nacionais 
e internacionais 
espalhados por 
toda cidade
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Samu recebe 10 novas ambulâncias
O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, entrega 
nesta terça-feira, 15/10, 
às 9h30, no Paço Muni-
cipal, 10 novas ambu-
lâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de Goi-
ânia. O chefe do executi-
vo estará acompanhado 
da secretária municipal 
de Saúde, Fátima Mrué, 
e do coordenador geral 
do Samu, André Braga.

Os veículos zero quilô-
metro foram adquiridos 
com recursos próprios 
do município no valor 
de R$ 1,727 milhão. São 
oito Unidades de Suporte 
Básico (USB) e duas de 
Suporte Avançado (USA), 
todas contam com itens 

de segurança de série 
como freio ABS e airbag, 
além de GPs, rede de 
oxigênio fixa e portátil, 
duas pranchas e sistema 
elétrico o que possibilita 
receber equipamentos 

de suporte avançado.
“Quando assumimos 

a secretaria de Saúde de 
Goiânia, um de nossos 
desafios era qualificar o 
Samu junto ao Ministério 
da Saúde e conseguimos 

isso com a implementa-
ção de várias melhorias, 
entre elas, a aquisição 
de equipamentos de pro-
teção individual para os 
servidores; contratação 
de mais pessoal; descen-

tralização das bases que 
hoje estão presentes nos 
sete distritos, melhoran-
do o atendimento à po-
pulação; e homologamos 
o convênio com a oficina 
mecânica que dá manu-

tenção corretiva e pre-
ventiva 24 horas em nos-
sas ambulâncias e agora 
temos uma frota nova”, 
destacou a secretária de 
Saúde Fátima Mrué.

“A frota do Samu já 
estava completa com 
quatro ambulâncias de 
suporte avançado e 13 de 
suporte básico rodando, 
além de cinco da reser-
va técnica. Quantidade 
suficiente para atender à 
população de Goiânia, se-
gundo os critérios do Mi-
nistério Público. Com essa 
entrega, Goiânia chegará 
à marca de 100% de re-
novação da frota total do 
Samu”, comemora o coor-
denador geral do Samu, 
André Braga.
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MoDa iNFaNTil
As empresárias e sócias Juliana Gomes e Aline 

Andrade, são as anfitriãs de um desfile de 
moda infantil que apresentará a nova coleção 

Primavera/Verão da marca Jeito de Alice, recém-
chegada à Goiânia. O evento será nesta próxima 

terça-feira (15 de outubro), às 17h,  no restaurante 
Viela Gastronômica, no Setor Sul em Goiânia. Pela 
passarela, passarão 30 modelos mirins, entre elas 
as filhas da influenciadora digital Thais Machado 

e do ex-BBB Rodrigo Carvalho; e também as 
filhas das digitais influencers Lidiane Andrade, 

Bella Fialho e da fotógrafa Versuska Toledo, além 
da influencer mirim, Luísa Aquino, que também 

será uma das modelos que apresentarão as 
novidades do novo catálogo da marca. E para 
animar o evento, Aline e Juliana convidaram a 

amiga e ex-participante do The Voice Brasil 2019, 
a cantora goiana Isabella Arantes.  

TREiNaMENTo EM alTURa
Kingdom Park Residence, o prédio mais alto da 

região centro-norte do Brasil, recebe curso de 
salvamento em altura do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, nesta terça-feira, 15 
de outubro, a partir das 13h30. O treinamento 

goiano é referência na América Latina e 
contará com 41 participantes de vários estados, 

entre eles Membros da Força Aérea Brasileira, 
da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de 

Bombeiros da Argentina. Rapel , ancoragens 
com corda e outras simulações serão feitas na 

torre de mais 175 metros de altura.

oUTUBRo Rosa
O Passeio das Águas Shopping veste rosa até dia 

31 deste mês.  A iniciativa representa a adesão 
ao movimento Outubro Rosa, uma campanha de 
conscientização sobre o câncer de mama. Como 

forma de apoio a iluminação do grande Ipê, 
símbolo e ícone do Gigante de Goiás, assumirá 
o tom rosa. O local foi escolhido porque, além 
de especial, também possuí um grande fluxo 

de passantes na Avenida Perimetral Norte, 
sendo assim, impacta um grande número 

de pessoas. A ação, que começou no dia 1º, 
acontece na entrada da loja Marisa. 

DEsFio DE ciclisMo
No mês de outubro, o mundo todo se mobiliza 

em prol de uma causa importante: o combate ao 
câncer de mama e outras doenças que atingem 
o público feminino. E foi pensando em apoiar a 
campanha global que nasceu o Outlet Outubro 

Rosa, desafio de ciclismo promovido pelo Outlet 
Premium Brasília que incentiva a prática do 

esporte e conscientiza sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce. Este ano o 

evento entra em sua quarta edição e ocorre no 
dia 20 de outubro (domingo) a partir das 7h,

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Buteco - A digital influencer Elisa leite e seu namorado Carlos Gofferje, estiveram no último final de 
semana em Brasília para o show Buteco que aconteceu no estacionamento do estágio Mané Garrincha.

Gibi - Juliana Santos, estilista de noivas por todo o 
Brasil, lançará gibi com histórias de pessoas reais com 
deficiência que viram super-heróis. Com lançamento 
para o início de 2020, o cartunista responsável pelo 
desenho é Gabriel Rodrigues.

2 3

4

Aniversário - O celebrante Lourenzo Brito, 
comemorou no último domingo seu aniversário e na 
ocasião recepcionou amigos e familiares em Anápolis.
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Abelha Rainha - A empresária Rayana Pimentel recebeu 
a mãe Gildamar, o pai Jeová, a irmã Luna e o cunhado Osires 
Pimentel na inaguração da 1ª loja conceito da Abelha Rainha.
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Mercado financeiro reduz estimativa 
de inflação para 3,28% em 2019

Divulgada todas as 
segundas-feiras pela 
internet, a previsão 

para a inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo, passou de 3,42% 
para 3,28% em 2019.

Para 2020, a estimativa 
caiu de 3,78% para 3,73%, 
na segunda redução segui-
da. A previsão para os anos 
seguintes não teve alte-
rações: 3,75% em 2021, e 
3,50%, em 2022.

As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do 
centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta de infla-
ção, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, 
é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 

3,50% em 2022, com in-
tervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

O principal instrumento 
usado pelo BC para contro-
lar a inflação é a taxa bási-
ca de juros, a Selic. Quan-
do o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC 
reduz a Selic, a tendência 
é que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a 
atividade econômica.

Quando o Copom au-
menta a Selic, o objeti-
vo é conter a demanda 
aquecida e isso causa re-
flexos nos preços porque 
os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimu-

lam a poupança.
Para o mercado finan-

ceiro, a Selic deve termi-
nar 2019 em 4,75% ao 
ano. Atualmente, a Selic 
está em 5,5% ao ano.

O mercado financeiro 
alterou a expectativa para 
o fim de 2020 de 5,5% 

para 4,75% ao ano.
Para 2021, a expectati-

va é que a Selic termine 
o período em 6,50% ao 
ano, a mesma previsão há 
duas semanas. Para o fim 
de 2022, a previsão per-
manece em 7% ao ano, há 
12 semanas.

Crescimento 
da economia

A previsão para a ex-
pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país – é manti-
da em 0,87% em 2019, há 
seis semanas consecutivas.

As estimativas para os anos 
seguintes também não fo-
ram alteradas: 2% em 2020; e 
2,50% em 2021 e 2022.

Dólar
A previsão para a cotação 

do dólar segue em R$ 4 e, 
para 2020, em R$ 3,95.

Instituições financeiras reduziram, 
pela décima vez seguida, a estimativa 
para a inflação este ano. Segundo 
pesquisa do Banco Central (BC) feita 
ao mercado financeiro M
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novas conDições

Caixa oferece crédito a caminhoneiros 
e juros podem ser de 2,29%
A Caixa está oferecendo 
a caminhoneiros linha de 
crédito pessoal, com taxas 
de juros que variam entre 
3,29% e 3,99% ao mês, 
podendo chegar a 2,29% 
para clientes com conta 
salário no banco, além de 
prazo de até 72 meses e 
carência de até 90 dias.

As novas condições fa-
zem parte da campanha 
Você no Azul na Estrada, 
que, além de oferecer des-
contos na regularização de 
dívidas, passa a conceder 
crédito para a categoria.

A campanha oferece 
até 90% de desconto em 
dívidas com atraso. Na re-
negociação do crédito co-
mercial, por exemplo, os 
caminhoneiros podem uni-
ficar os contratos em atraso 
e parcelar em até 96 meses; 
realizar uma pausa no pa-
gamento de até uma pres-
tação vencida ou a vencer; 

e efetuar a repactuação de 
dívida, com possibilidade de 
aumento do prazo.

A proposta também 
engloba contratos habita-
cionais, em que os clientes 
podem pagar uma entrada 
e incorporar as demais par-
celas em atraso; incorporar 
as prestações em atraso ao 
saldo do contrato; e utili-
zar o saldo do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) para reduzir 
em até 80% o valor de 12 
prestações, inclusive até 
três prestações atrasadas.

Canais de 
atendimento

Para atender aos cami-
nhoneiros, a Caixa estará 
em 10 postos de combus-
tíveis distribuídos pelo país 
nos dias 17 e 18 de outubro. 
A lista com as localidades 
pode ser consultada no site 

ou pelo telefone 0800 726 
8068 (opção 8).

Para quem já possui o 
limite aprovado, o crédito 
pessoal pode ser contrata-
do por meio dos terminais 
de autoatendimento, Inter-
net Banking e pelos telefo-
nes 3004-1105 (Capitais), 
opção 2/4, ou 0800 726 
0505 (demais cidades).

A renegociação dos 
contratos em atraso pode 
ser feita por meio do site, 
via telefone e WhatsApp 
0800 726 8068, nos perfis 
do banco no Facebook e 
no Twitter, nos caminhões 
Você no Azul e nas agên-
cias da Caixa.

Na habitação, os clien-
tes contam ainda com a 
possibilidade de renego-
ciar pelo serviço Habitação 
na Mão do Cliente nos te-
lefones 3004-1105 (Capi-
tais), opção 7, ou 0800 726 
0505 (demais cidades).
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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InvIcto

Brasil chega ao tri na Copa 
do Mundo de Vôlei Masculino

A Copa do Mundo de 
Vôlei Masculino, em 
Hiroshima, no Japão, 

conheceu hoje seu novo 
campeão. A imbatível se-
leção brasileira derrotou 
os anfitriões japoneses 
por 3 sets a 1 e chegou ao 
terceiro título na compe-
tição com uma rodada de 
antecedência, e 100% de 
aproveitamento: foram dez 
vitórias em dez partidas. Já 
campeão, o Brasil volta à 
quadra hoje (15) contra a 
Itália, apenas para cumprir 
a tabela. A partida será às 
3h (horário de Brasília).

Com o triunfo de ontem 
(14), a seleção chegou aos 
29 pontos na classificação 
geral e já não pode mais 
ser ultrapassado pela Po-
lônia, segunda colocada, 

com 25. O título na Copa 
do Mundo ainda era iné-
dito para o técnico Renan 
Dal Zotto, que assumiu a 
seleção após a Rio-2016. 
Os dois primeiros títulos 
da seleção – 2003 e 2007 
– foram conquistados sob 
comando do então técnico 
Bernardinho.

Jogo
No jogo desta manhã, 

entraram em quadra 
Bruno, Alan, Lucão, Mau-
rício Souza, Leal, Luca-
relli, Thales, Fernando 
Cachopa, Felipe Roque, 
Maurício Borges, Flávio e 
Douglas. Assim como nas 
partidas anteriores, a dis-
puta começou equilibra-
da, até que o Brasil abriu 
19 a 15 de vantagem e 

não parou mais, fechando 
o primeiro set em 25 a 17.  

No set seguinte, o time 
da casa reagiu e chegou 
a fazer 3 a 0. A seleção 
conseguiu nivelar o jogo 
mas os japoneses, apoia-
dos pela torcida, cresce-

ram no final: venceram 
o segundo set por 26 a 
24 e igualaram o placar 
do jogo.  No entanto, a 
resistência nipônica foi 
atropelada pelos brasilei-
ros no terceiro set: o time 
canarinho retomou o do-

mínio e abriu uma larga 
vantagem de 21 a 8, até 
fechar a terceira parcial 
em 25 a 14. 

O quarto set foi o mais 
acirrado: a disputa seguiu 
ponto a ponto até que no 
final os brasileiros levaram 

a melhor: vitória no set por 
27 a 25, e no jogo por 3 
sets a 1. O maior pontua-
dor em quadra foi o ponta 
Leal, com 24 acertos, sendo 
19 só no ataque. O oposto 
Alan também sobressaiu: 
marcou sozinho 16 pontos.

Seleção vence Japão e conquista 
título uma rodada antes do fim
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MARCONi PODE DiSPUTAR 
VEREANÇA, ACREDiTAM 
AMiGOS E CORRELiGiONÁRiOS
O silêncio a que foi submetido a contragosto, im-
posto pelo fracasso eleitoral de 2018, somada à 
ausência de uma tribuna para expressar os seus 
pontos de vista na política estadual, podem levar 
o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) a avaliar 
a possibilidade de uma candidatura a vereador, 
em Goiânia, em 2020. Essa é a impressão de al-
guns amigos e correligionários que o visitam em 
São Paulo e Goiânia. Segundo eles, o tucano tem 
transmitido certa sensação de tristeza durante as 
conversas. E o motivo para isso seria a falta que 
ele vem sentindo no dia a dia de uma tribuna, de 
onde possa dar vazão às suas posições e opini-
ões. E como a eleição de 2022 em que ele deverá 
disputar mandato na Câmara Federal ainda está 
muito longe, a impressão desses interlocutores 
do ex-governador é que ele deveria, perfeitamen-
te, entrar na corrida por uma cadeira na Câma-
ra de Vereadores, acreditando que não só seria 
muito bem votado, como ainda ajudaria a eleger 
uma cambulha de vereadores do seu partido na 
capital. Dessa forma, Marconi reforçaria o partido 
no principal colégio eleitoral do Estado e atrairia 
atenção nacional para si mesmo.

CoGiTAÇÃo ANTiGA
A ideia de uma candidatura de Marconi Perillo a ve-
reador não é nova. Em uma extensa matéria publi-
cada na edição do dia 14 de abril, o Jornal Opção, 
que possui grande credibilidade nos meios jornalís-
ticos e políticos do Estado, dedicou amplo espaço 
ao assunto. Com o título “Marconi Perillo é cotado 
para disputar mandato de vereador em Goiânia”, um 
dos pontos positivos elencados pelo jornal para o 
ex-governador seria demonstrar “um gesto de hu-
mildade e uma prova de que não teme denúncias”.  
Citando “fontes marconistas”, o jornal analisou que 
uma eleição de Marconi a vereador teria também o 
objetivo de “ressuscitar o PSDB” na capital.

DEiXoU o 
ASSUNTo RolAR
Marconi, na época, não res-
pondeu à matéria de imediato, 
o que só veio a ocorrer qua-
tro meses depois, no dia 12 de 
agosto, quando negou a pos-
sibilidade tanto da sua candi-
datura quanto da ex-primeira-
-dama Valéria Perillo. Contudo, 
mesmo negando a intenção na 
época, ele deixou que o assun-
to da candidatura rolasse no 
noticiário sem se manifestar, 
durante quatro meses.

NA hiSTóRiA
Há pelo menos dois exemplos 
de políticos que construíram 
carreiras bem sucedidas e que, 
após concluírem mandatos 
como senadores, foram eleitos 
vereadores em suas respecti-
vas cidades: Saturnino Braga 
(PSB-RJ), e Eduardo Suplicy 
(PT), na cidade de São Paulo. 
Ambos obtiveram grandes vo-
tações nas urnas.  
 
FiliAÇÃo iNDEFiNiDA

O prefeito de Catalão, Adib Elias, 
ainda não definiu o partido no 
qual se filiará e nem se disputará 
a reeleição, em 2020. Uma infor-
mação que vem circulando nos 
bastidores políticos é que o go-
vernador Ronaldo Caiado o quer 
na sua equipe de governo, assim 
que ele deixar a prefeitura.

pSDB RAChADo
No PSDB de Goiânia, a tempe-
ratura vai começar a subir já, já 
por conta da disputa entre o ex-

-governador José Eliton e o líder 
da bancada na Assembleia, Tales 
Barreto, pela indicação como can-
didato à sucessão do prefeito Iris 
Rezende. Mas a informação que 
vem circulando nas hostes do par-
tido é que Barreto pode ficar ner-
voso e fazer o que quiser, mas de 
nada adiantará porque a ordem 
superior no partido em Goiás é 
que faça chuva, faça Sol, Zé Eliton 
é que será o escolhido. A peleja 
pode não terminar bem.

MEDiDA CERTA
A inesperada declaração do depu-
tado Lucas Calil no fim de semana, 
defendendo agilidade nos proce-
dimentos para a antecipação da 
eleição de presidente da Assem-
bleia Legislativa, para a gestão 
2021 – 2023, tem a medida certa 
de quem estava cumprindo uma 
missão. Dono de perfil não radical 
e de boa imagem junto a seus pa-
res, Lucas Calil está com jeito de 
quem recebeu a incumbência de 
se posicionar acerca da proposta 
de alteração no Regimento, de 
modo a permitir a antecipação 
da eleição da nova mesa diretora 
para esse ano.

DEpUTADoS
Procurando não se envolver di-
retamente no assunto publica-
mente, o atual presidente da 
Casa, deputado Lissauer Vieira, 
declarou há poucos dias ao Jornal 
O Popular, que cabe aos deputa-
dos se manifestar sobre esse as-
sunto de antecipação de eleição. 
Vale lembrar que os deputados 
já aprovaram no dia 26 de junho 
uma PEC, Proposta de Emenda à 
Constituição, que permite a ree-
leição de membros da mesa dire-
tora, direito já assegurado já aos 
atuais dirigentes, dentre eles, na-
turalmente, o presidente, deputa-
do Lissauer Vieira.

BUSCA Do CoNSENSo
Mais, conforme informação pu-
blicada com exclusividade na 
edição do dia 24 de setembro, di-

ferentemente da primeira eleição 
em fevereiro, para gestão 2019 
– 2021, quando foi apoiado pelos 
deputados de oposição e grande 
parte dos parlamentares da base 
do governo Caiado na Casa, des-
sa vez, segundo uma destacada 
fonte, o deputado Lissauer Vieira 
gostaria de ser reeleito em chapa 
de consenso, apoiado também 
pelo governador Ronaldo Caiado. 
E há que se ressalvar que, embo-
ra tenha sido eleito apoiado pela 
oposição, o deputado Lissauer 
não adotou postura de oposicio-
nista de modo a criar problemas 
para Caiado na Casa, durante es-
ses sete meses.

FRANCiSCo 
ApRESENTA 
pRopoSTA pARA 
DEBATE
O deputado Francisco Júnior (PSD) 
lançou ontem em seu Escritório 
Político uma proposta contendo 
pontos que ele considera impor-
tantes, pra serem debatidos com 
a população e contidos no Progra-
ma de Governo, de sua provável 
futura candidatura à Prefeitura de 
Goiânia. Denominado “CHIS DA 
QUESTÃO”, o documento foi ba-
tizado de “CHIS” significa Cidade 
Humana, Inteligente e Sustentá-
vel. O documento foi apresentado 
a um grupo de líderes políticos e 
jornalistas. Dentre as lideranças 
políticas presentes, além do de-
putado Francisco, destaque para 
o presidente estadual da sigla, ex-
-deputado Vilmar Rocha. 
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