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n O governador Ronaldo Caiado pare-
ce bafejado pela sorte: ganhou liminar 
para reter R$ 230 milhões/mês da dívi-
da estadual, acessou R$ 1,8 bilhão dos 
depósitos judiciais e agora receberá R$ 
400 milhões do leilão do petróleo. 

n O casamento da filha do ex-depu-
tado Pedro Chaves, hoje suplente do 
senador Vanderlan Cardoso, reuniu a 
nata do que sobrou do MDB em Goiás, 
menos o prefeito Iris Rezende. Magui-
to Vilela foi e reinou absoluto.

n O presidente do PSD Vilmar Rocha 
está mantendo a rotina de jantar uma 
vez por semana, em São Paulo, com o 
ex-governador Marconi Perillo. Mas 
ele não crê na volta do tucano à polí-
tica: acha que é um ciclo que acabou. 

n Os três prefeitos expulsos do 
MDB (Adib Elias, de Catalão; Paulo 
do Vale, de Rio Verde, e Fausto Ma-
riano, de Turvânia) continuam em 
dúvida sobre qual partido escolher. 
Eles estão muito inseguros sobre a 
filiação ao PTB.

n Para melhorar o clima favorável na As-
sembleia, o governador Ronaldo Caiado 
não tem outra alternativa senão deter-
minar o pagamento das emendas orça-
mentárias impositivas aos deputados 
estaduais. E rápido.

n Muito engraçado: O Popular deu 
mais espaço a Jayme Rincón para 
se defender das novas revelações 
sobre irregularidades na extinta 
Agetop do que propriamente para o 
relatório sobre a auditoria realizada 
na estatal. 

n O relator da CPI dos Incentivos Fis-
cais Humberto Aidar foi ameaçado 
pelo presidente da FIEG Sandro Mabel 
de ter a sua foto em outdoors como 
responsável pela desindustrialização 
do Estado. Aidar riu. E é de rir mesmo.

n O leilão bilionário do pré-sal 2.0 vai 
colocar quase R$ 400 milhões no caixa 
do governador Ronaldo Caiado. E isso 
por baixo. O valor final pode ser muito, 
mas muito superior, dada a qualidade 
das áreas que serão ofertadas.

n O ex-presidente da extinta Agetop 
Jayme Rincón, braço direito de Marco-
ni Perillo, tem dito a amigos que a po-
lítica dos incentivos fiscais do Tempo 
Novo já deu o que tinha de dar e que 
chegou a hora de mudar, mesmo. 

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

Os números da pesquisa do instituto Paraná, divulgados na semana passada, a segunda 
neste ano a avaliar o governo Ronaldo Caiado, mostraram dados surpreendentes – apon-
tando para uma alta significativa na aprovação e uma não menos importante e conse-
quente queda da reprovação, revelada por dois índices: 1) a satisfação com Caiado subiu 
de 59,9% em abril deste ano para 67,3% agora e 2) a soma de ótimo + bom passou 
para 43,2%, enquanto o total dos conceitos ruim + péssimo caiu de 25,7% para 16,9%. 
São dados com algum ineditismo em se tratando de um primeiro ano de governo, quando 
se tomam medidas impopulares de ajuste de gestão. Mas que refletem, de alguma forma, 
a força do extraordinário capital político que Caiado acumulou com a sua eleição em 1º 
turno e votação recorde, além da crença de que faz e fará uma administração melhor que 
as anteriores. Espelham ainda uma característica inseparável da imagem do governador, 
que é a sua intransigência com a corrupção. Tanto que, em dois outros quesitos da pes-
quisa, essa visão da população apareceu com destaque: a confiança em Caiado, que já era 
alta, aumentou de 67,3% para 71,1%, por um lado, enquanto, por outro, 63,4% concor-
daram que, depois da sua posse, as irregularidades no Estado diminuíram.

Fotos: Divulgação

cpi Da aSSEMBlEia poDE, SiM, QUEBRaR SiGilo FiScal, BaNcÁRio E tElEFÔNico
A CPI dos Incentivos Fiscais, se quiser, pode decretar a quebra do sigilo fiscal e bancário de pessoas físicas e jurídicas que estejam na 
mira das suas investigações. Essa prerrogativa está prevista tanto na Constituição Federal quanto na Estadual e já foi exercido no 
passado, em inúmeras ocasiões, quanto a outras comissões que funcionaram na Assembleia. CPIs legislativas são dotadas de poderes 
de persecução criminal, é o fato. O relator Humberto Aidar, chateado com a recusa dos proprietários da JBS – a família Batista – em 
comparecer para depor, disse que estuda recorrer ao mecanismo da quebra de sigilos para levantar informações. 

MaGUito GaRaNtE QUE iRiS NÃo SERÁ caNDiDato E QUE a VEZ É DElE
Em todas as conversas que tem com políticos, o ex-governador e ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela afir-
ma sem meias palavras que será candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, tendo ouvido de Iris Rezende que 
não vai disputar a reeleição. Mais ainda: Maguito tem sondado nomes para a vice, entre eles o do deputado 
estadual Lucas Calil, do PSD. Sabe-se que este partido tem candidato próprio, o deputado Francisco Jr., que 
está em campanha ostensiva e conta o recal de já ter disputado duas vezes a eleição na capital, uma como 
vice e outra como nome principal da chapa. Reservadamente, Maguito deixa vazar que não teria dificuldades 
para negociar a retirada do nome de Francisco, com base na forte amizade que tem com a mãe dele, que foi 
sua assessora direta durante longos e longos anos. Uma detalhe intriga em tudo isso: o ex-governador tem 
condenações por improbidade em 2ª instância, o que o tornaria inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. Para 
ser candidato a qualquer cargo eletivo, é obrigado antes a remover esse obstáculo. O difícil é saber como.

JoVaiR E HENRiQUE NÃo coNSEGUEM lEVaR NiNGUÉM Do ptB paRa o MDB
A barra está ficando pesada para o ex-deputado Jovair Arantes e seu filho, o deputado estadual Henrique: até agora, eles não 
conseguiram tirar ninguém de importância do PTB para acompanhá-los na opção partidária que fizeram pelo MDB. Os dois 
prefeitos importantes do partido, Zé Antonio (Itumbiara) e Roberto Naves (Anápolis), não dão sinais de que vão trilhar o mesmo 
caminho. Jovair e Henrique estão pressionando violentamente tanto Zé Antonio quanto Roberto Naves, sem resultados até 
agora, em especial no caso do anapolino, que enfrenta uma situação difícil ao ter pela frente a perspectiva de disputar a eleição 
contra o campeão de votos da cidade, o deputado estadual Antônio Gomide, e tem como estratégia se apresentar com o apoio 
do governador Ronaldo Caiado (que é de Anápolis e ganhou em 2018 com quase 70% dos votos dos seus conterrâneos).

DEBatE SoBRE iNcENtiVoS FiScaiS É o MaiS iMpoRtaNtE Da HiStÓRia DE GoiÁS
Nunca houve um debate tão importante para Goiás, desde que o governo Mauro Borges, nos anos 60, promoveu uma revolução moderniza-
dora na economia estadual, quanto o que agora se desenrola a questão da política descabelada de incentivos fiscais aplicada durante os 20 
anos de predomínio dos governos tucanos no Estado.  Antes de qualquer coisa, trata-se de uma discussão que envolve bilhões. Sim, leitora 
e leitor: por ano, a renúncia de receita de ICMS por conta das regalias atribuídas a 534 grandes empresas alcança mais de R$ 10 bilhões de 
reais. É dinheiro que poderia provocar uma revolução social em Goiás, melhorando as condições de vida da população. Uma fortuna que, a 
cada 12 meses, fica retida no bolso dos proprietários das maiores empresas instaladas em território goiano – e eles não se fazem de 
rogados, comprando fazendas, investindo em outros Estados e vivendo como verdadeiros nababos. Nos governos de Marconi Perillo 
e José Eliton, isso era considerado normal e aceitável. Vê-se agora que, não, tratando-se nada mais nada menos que uma aberração 
que precisa ser corrigida, o que até aliados do antigo regime, como o deputado Talles Barreto, do PSDB, reconhecem como necessário.

apRoVaÇÃo Do GoVERNo caiaDo SURpREENDE 
ao SUBiR loGo No pRiMEiRo aNo Da GEStÃo
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Homenagem

Prefeito é homenageado 
por empresários da Rua 44

o prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, 
foi homenagea-

do por empresários que 
compõem a Associação 
dos Empresários da Re-
gião da Rua 44 (AER44) 
nessa terça-feira (15) no 
shopping Mega Moda, na 
região do polo atacadista, 
Setor Norte Ferroviário. O 
grupo agradeceu as obras 
e parcerias da gestão para 
melhoria no local.

Iris recebeu a homena-
gem com “profunda emo-
ção” relembrou a vocação 
de Goiânia para o empre-
endedorismo e a visão de 
futuro de, quando gover-
nador, no início da dé-
cada de 1980, enxergou 
no local potencial para o 
comércio ao levar a Rodo-
viária para o encontro da 
Avenida Goiás e a futura 
Avenida Leste Oeste, de 
frente à Feira Hippie. “As 
lojas foram abrindo, as 
pessoas visitando Goiâ-
nia cada vez mais e, com 

a conclusão da Avenida 
Leste Oeste e a reforma 
da praça (do Trabalha-
dor, obra em curso), as 
pessoas terão uma im-
pressão fenomenal da 
cidade”, destaca Iris.

Iris lembrou a respon-
sabilidade das gestões da 
cidade no ordenamento 
urbano por meio da atu-
alização do Plano Diretor, 
que focou o desenvolvi-
mento no comércio. “Não 
quis transformar Goiânia 
numa cidade dormitório 
e de chaminés, mas de 
serviços. “Hoje milhares e 
milhares trabalham no co-
mércio e a região da 44 e 
desenvolveu ao perceber 
que a região recebia com-
pradores de outros luga-
res”. Iris destacou, ainda, 
que a reforma da Praça 
do Trabalhador, “está sen-
do feita para atender a 
sociedade”, o estaciona-
mento será usado para 
abrigar a Feira Hippie.

O presidente da Câmara 

Municipal de Goiânia, Ro-
mário Policarpo, destaca 
que o trabalho da Guarda 
está sendo fundamental 
para melhora da “sensação 
de segurança” e destacou 
a parceria com a gestão 
atual para regularizar as 
galerias. “Goiânia não vive 
uma crise e é por conta da 
região da 44”, disse.

Desde 2017, a Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento Urbano e Habita-
ção de Goiânia (Seplanh) 
formata ações em parceria 
com empresários e mora-
dores para melhorias na 
região. “São parcerias com 
a Fiscalização, Trânsito, 
Guarda, que promovem a 
segurança e comodidade 
para os clientes de Goiâ-
nia e outros estados. No 

tocante a Secretaria de 
Planejamento, o foco é, 
no geral, se as galerias 
estão regularizadas, ho-
rários de funcionamento 
e os limites dos locais. 
Estamos dando condi-
ções para que a cidade se 
desenvolva”, explica o se-
cretário Henrique Alves.

O comandante interino 
da Guarda Civil Metropoli-
tana, inspetor Gilásio Ataí-
de, destaca que a parceria 
desenvolvida entre a en-
tidade e os empresários 
é essencial para “garantir 
a ordem e o desenvolvi-
mento do comércio da re-
gião”.  A presença, segun-
do o inspetor, “garante 
segurança a todos”. “Aqui 
fazemos apoio aos fiscais 
mas também a segurança 

como um todo”, explica.
Anfitrião do ato, o presi-

dente do grupo Mega Mo-
das, Carlos Luciano Martins 
Ribeiro, agradeceu o apoio 
da Prefeitura e destacou 
as grandes obras como a 
conclusão da Avenida Les-
te Oeste e a Praça do Tra-
balhador. Ele afirmou que 
o objetivo é transformar 
Goiânia como a capital de 
distribuição da moda do 
Brasil: “O protagonismo é 
seu (Iris Rezende), a praça 
ficará boa demais, a Les-
te Oeste também, obras 
que vão valorizar a Feira 
Hippie, para ser uma feira 
organizada, bonita. É mais 
um legado, que vai trans-
formar a cidade nessa tri-
lha que transforma Goiâ-
nia como capital da moda”.

O presidente da Asso-
ciação dos Empresários da 
Região da Rua 44 (AER44), 
Jairo Gomes, disse que o 
polo atacadista deve mui-
to a atual gestão e destaca 
que a parceria é para “orga-
nizar para que continue se 
desenvolvendo”. “Por meio 
de uma Parceria Pública 
Privada (PPP), vamos dar 
aparelhamento, veículos, 
para organizar a região. 
Não só o ambulante, pois 
não somos contra eles, 
mas queremos organiza-
ção, ajudar na limpeza, ilu-
minação e dar tranquilida-
de aos visitantes”, destaca.

Jairo disse que Goiâ-
nia já é o 2º maior polo 
de confecção e “em 2020 
passaremos São Paulo, 
seremos o primeiro. Isso 
se dá pelo empenho de 
cada empresário. Somos 
extremamente gratos, não 
medimos esforços para 
estarmos cada vez mais 
próximos da gestão para 
parcerias”, disse.

O líder agradeceu a 
Câmara Municipal e a 
Prefeitura de Goiânia que, 
segundo ele, “foi de uma 
sensibilidade incrível” com 
os dois projetos aprovados 
e sancionados pelo prefei-
to Iris Rezende. “O arranjo 
produtivo local e a Lei 314, 
que recebeu uma emenda 
para nos dar condições 
para regularizar e regula-
mentar todos os empreen-
dimentos”, acrescenta.

Região recebe as obras da 
conclusão da parte Leste da Avenida 
Leste Oeste, requalificação da 
Praça do Trabalhador e desenvolve 
parcerias entre associação de 
empresários nas áreas de segurança, 
mobilidade e infraestrutura
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Prefeitura de Aparecida entrega uniformes para 
crianças atendidas em Centros de Convivência
A Prefeitura de Aparecida, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, entregou 
kits de uniformes para mais 
de 1,3 mil crianças atendi-
das pelos serviços de assis-
tência social dos Centros de 
Convivência do município. 
Os kits possuem camiseta, 
jaqueta, calça, bermuda ou 
short-saia, além de touca de 
banho, sunga ou maiô para 
natação no Centro Olímpico.

“O uniforme é impor-
tante para a identificação 
dos alunos. Isso é uma 
maneira delas se sentirem 

mais confortáveis, uma vez 
que usando uniformização 
não haverá diferença entre 
elas, todas estarão padro-
nizadas”, destacou a secre-
tária de Assistência Social, 
Mayara Mendanha.

Além dos kits que co-
meçaram a ser distribuídos, 
todos os 13 unidades dos 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo 
(SCFV) e os oito Centros de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS) do município 
receberam um microondas 
e liquidificador cada. “Esta-

mos oferecendo melhores 
condições para que os ser-
vidores possam prestar um 
bom serviço as crianças”, fri-
sou a secretária.

O prefeito Gustavo 
Mendanha participou da 
entrega dos uniformes e 
dos utensílios de cozinha. 
“Nosso objetivo é ofere-
cer uma política de igual-
dade para essas crianças. 
Os Centros de Convivên-
cia tem o papel de fazer 
com que elas se sintam 
incluídas na sociedade e 
tenham melhor qualidade 

de vida”, ressaltou.
A Emily Vitória, 11 anos, e 

a Nardiene Moura, 12 anos, 
fazem parte do  Centro de 
Convivência Jardim Riviera 
e adoraram o novo unifor-
me. “Eu adorei tudo, a cor, 
os modelos, meu maiô. Tô 
muito animada para usar 
na natação”, disse Emily. “Eu 
prefiro usar o uniforme por-
que as roupas novas ficam 
mais conservadas para gen-
te usar para passear com a 
família. Eu amo fazer parte 
disso tudo, lá no Centro eu 
participo da banda de mú-

sica e tenho muitos amigos”, 
comentou Nardiene.

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos

É responsável por ga-
rantir que crianças e ado-
lescentes do município te-
nham proteção, qualidade 
de vida e direitos resguar-
dados. Oferece as crianças 
e adolescentes atividades 
extracurriculares, que visam 
a interação social, proteção 

e qualidade de vida.
Nas unidades, são ofe-

recidos práticas esporti-
vas como futebol, natação 
e xadrez, reforço escolar, 
atividades culturais e ar-
tísticas como aulas de mú-
sicas, canto e dança, além 
de acompanhamento com 
assistentes sociais e psicó-
logos. “Funcionam nos tur-
nos matutino e vespertino 
e atua no contra-turno es-
colar das crianças, evitan-
do que fiquem nas ruas ou 
ociosos em casa”, reiterou 
Mayara Mendanha.
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saúde

Dia D da Campanha de Vacinação 
contra Sarampo será no sábado

O Dia D da primeira 
etapa  da Campa-
nha de Vacinação 

contra o Sarampo (des-
tinada a crianças de seis 
meses até cinco anos de 
idade), será no próximo 
sábado, dia 19. A primei-
ra etapa da campanha vai 
até o próximo dia 25.

Já a segunda etapa, 
com foco nas pessoas 
com 20 até 29 anos, será 
de 18 a 30 de novembro, 
com o Dia D marcado 
para 30 de novembro. 
Esse foi o assunto desta-
cado pelo secretário da 
Sáude em Goiás, Isma-
el Alexandrino, durante 
entrevista concedida na 
manhã desta terça-feira, 
dia 15, ao programa O 
Mundo em Sua Casa, das 
rádios Brasil Central AM 
e RBC FM.

De acordo com o se-
cretário, a Secretaria da 
Saúde de Goiás recebeu 
do Ministério da Saúde 
150 mil doses da vacina 
contra sarampo para a 
rotina e mais 80 mil do-
ses para a campanha de 
vacinação. “Precisamos 
ampliar esta cobertura. 

Tínhamos cidades que 
não haviam atingido se-
quer 50% da vacinação, 
mas que já melhoraram”.

A meta da campanha 
de vacinação contra sa-
rampo é de 95%, segundo 
o secretário. O Brasil está 
em torno de 70%, e Goi-
ás já conseguiu aumentar 
de 82% para 86%. “Estou 
otimista de que atingire-
mos a meta”, afirmou. Ele 
comentou ainda sobre 
a campanha de desin-
formação contra vacina 
que circula nas redes 
sociais. “Vejo com muita 

preocupação quando, às 
vezes, algumas pessoas 
que são formadoras de 
opinião, alguns artistas 
e personalidades que 
estão na mídia, defen-
derem a não vacinação, 
como se fosse algo da 
natureza”, ponderou.

Irresponsabilidade
Ele citou a evolução 

da assistência à saúde, 
lembrando de que, quan-
do não havia penicilina 
(antibióticos) e vacina-
ção, a expectativa de vida 
das pessoas era de 45 a 

47 anos. “A vacinação faz 
com que a população 
pare de morrer de doen-
ças infecto-contagiosas. 
Morrer dessas doenças é, 
em maior ou menor me-
dida, o indicativo do nível 
de desenvolvimento de 
um país, e nós estamos 
retrocedendo em relação 
a isso”, alertou. Ismael 
Alexandrino classificou 
como “irresponsabilida-
de” de quem deixa de 
vacinar o filho e ainda 
influencia outras pessoas 
a fazer o mesmo, além de 
estar atacando a coleti-

vidade se o filho contrair 
a doença e transmiti-la 
para outras pessoas.

O secretário escla-
receu que o sarampo 
era uma doença que já 
estava considerada er-
radicada no Brasil ao 
longo dos anos pela va-
cinação, e hoje em dia 
voltou à tona. Já são 182 
países com mais de 300 
mil casos registrados de 
sarampo este ano. No 
Brasil são 4.500 casos, 
a maioria deles em São 
Paulo. Goiás tem quatro 
casos. “Isso nos preocu-

pa muito, porque apesar 
da taxa de mortalidade 
não ser tão alta, a sinto-
matologia é muito gra-
ve. Todos sabemos como 
a febre alta depaupera o 
estado físico. Isso inati-
va a população, onera 
o sistema (de saúde) e 
reflete a involução que 
tivemos”, disse. 

Conforme ele, a vacina 
é uma metodologia “ab-
solutamente” segura na 
erradicação de doenças, 
sobretudo o sarampo, e é 
o meio do qual dispomos. 
“É importante que haja 
esclarecimento e cons-
cientização da popula-
ção”, defendeu.

O programa teve a 
apresentação de Gil Bon-
fim e Augusto Diniz, com 
comentários de Ulisses 
Aesse. A participação do 
secretário de Saúde de 
Goiás, Ismael Alexandri-
no, como entrevistado 
no programa Fala Goiás 
em Rede, das rádios Bra-
sil Central AM e RBC FM, 
se dará de 15 em 15 dias, 
ocasião em que ele vai 
falar sobre as ações da 
Secretaria e como isso 
está influenciando para 
melhorar a assistência à 
saúde da população goia-
na. Os ouvintes poderão 
participar enviando per-
guntas pelo WhatsApp 
(62) 3282-8780.

Primeira etapa da 
campanha vai até 
o próximo dia 25
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Pelo segundo ano consecutivo, Senador Canedo é 
destaque nacional em atendimento odontológico

O Conselho Regional de 
Odontologia, do Estado 
de Goiás, reconheceu pela 
segunda vez, Senador Ca-
nedo como referência em 
qualidade de prestação de 
serviço à comunidade. O 
primeiro lugar, entre as lo-
calidades com população 
entre 100.000 a 500.001 
habitantes.  O município 
que recentemente tam-
bém foi certificado no 
Prêmio Nacional de Saúde 
Bucal, pelo Conselho Fe-
deral de Odontologia.

Os dados preconizados 
quais foram avaliados são 
o reflexo da ampliação do 

atendimento e também 
a qualidades destes. São 
mais de 187 mil procedi-
mentos odontológicos so-
mados, numa média anual 
realizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. São 
quase 100 profissionais 
que atuam na Saúde Bucal, 
com o grande compromis-
so com o cidadão. 

A atuação é bem perto 
da população, mais pró-
ximo da sua casa, dispo-
nibilizando, por exemplo, 
horários diferentes para 
aqueles que trabalham 
possam ter acesso a um 
profissional, e também 

em casos de emergência.  
São dezenas de projetos, 
em serviços de prevenção, 
atendimento especial e 
outros. Participaram da 
solenidade: secretário 
municipal de Saúde - Car-
los Maranhão, presidente 
do Conselho Regional de 
Odontologia de Goiás - 
Renerson Gomes, diretor 
municipal da Saúde Bu-
cal - Rafael Sarto, e Isado-
ra Morais - presidente da 
Comissão de coordena-
dores de saúde bucal do 
CRO-GO e coordenadora 
do Centro de Especialida-
des Odontológicas.
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VERÃo 4.5
O Verão já está se aproximando e a Aviva 

vai aproveitar a época para dobrar sua 
capacidade de assentos em voos diretos 

para os destinos Rio Quente e Costa 
do Sauípe. A iniciativa disponibilizará 

4,5 mil assentos entre 14 de dezembro 
de 2018 e 19 de janeiro de 2020. Sob o 

nome “Verão 4.5”, a Aviva terá nove voos 
partindo de São Paulo para o Rio Quente 
Resorts, em Goiás, com saídas semanais, 
e ainda acrescenta outras cidades como 

Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro, sendo seis partidas de cada 

capital, respectivamente. Já para o Costa 
do Sauípe serão três saídas, sendo as 

cidades de origem São Paulo (capital), 
Brasília, Belo Horizonte e Ribeirão Preto 

(SP).

TURNÊ
A nova turnê “O Amor no Caos” do 

cantor Zeca Baleiro ganha os palcos 
do Teatro Rio Vermelho, no próximo 

sábado, 19 de outubro, a partir das 
21 horas. O cantor e compositor traz 

para a capital um show que mistura no 
repertório músicas autorias como: “Ela 

Nunca Diz” e “Todo Super-Homem”, 
além das parcerias com Frejat “Te Amei 

Ali”, Paulinho Moska “Pela Milésima Vez” 
e o uruguaio Dany Lopez “Por Minha 

Rua”.

cUlTURa iTaliaNa
Atrações da cultura Italiana serão 

realizadas em Goiânia. O evento, que 
acontece de 18 à 20 de outubro no 

Aparecida Shopping, tem programações 
como cinema, exposições de obras e 

coral infantil de Nova Veneza.  
Os goianos poderão conferir um 

pedaço da Itália em Goiânia, entre os 
dias 18 à  20 de outubro, no Aparecida 
Shopping, com programação das 10h 

às 22h. Exposições gastronômicas e 
de arte, coral infantil de Nova Veneza, 

apresentação Martinez Chiovato, oficina 
Infantil de Mini Pizza, apresentação 

Ricardo Tucci, Filme Scialla e Coro Italiano 
Toscanelli serão as atrações do evento.

ENcoNTRo
Acontece nesta quinta-feira, dia 17, no 

Hotel Real Executive, o II Simpósio 
Ayo para Síndicos e Administradores 

Condominiais. A entrada são dois 
quilos de alimentos não perecíveis e as 
inscrições podem ser feitas pelo site da 

Serbêto (https://bit.ly/33kwTfZ).

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Comemorações - No próximo sábado, 19, o digital influencer Rodolfo Lucas e seu companheiro Arthur Vieira 
irão receber amigos e familiares, no Alabama Bar e Restaurante para comemorarem mais uma primavera juntos. 
O evento contará com feijoada no cardápio, e a animação da festa ficará por conta da dupla Maluê.

Corrida - O Superintendente de esporte e lazer do estado 
Amarildo Filho apoiando a I CORRIDA DO BATALHÃO DE 
CHOQUE, comandante do CHOQUE major Felício, Organizadora 
Larissa Leão organizadora, Superintendente de esporte e lazer 
do estado Amarildo Filho e o Tenente Bernardes.

2 3

4

Stand up - Renato Albani apresenta o seu segundo solo 
de comédia stand up “Alguém me explica o mundo” em 
Goiás. No próximo sábado, dia 19/10, em Goiânia, com 
a primeira sessão às 19h e a sessão extra às 21h, ambas 
no Teatro PUC - Área 5. Já no dia 20/10 será na cidade de 
Anápolis, às 19h, no Teatro São Francisco.
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Novo projeto - A frente da Primordialle Oral Clinic, Dr. 
Francis e Dr. Flavio Lima (foto)  estão preparando um jantar 
especial, hoje, para imprensa e formadores de opinião.
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Temporários
Estimativa da Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) referente 
aos postos de trabalho temporários para o Natal 
deste ano prevê a contratação de 91 mil traba-
lhadores temporários para atender ao aumento 
da demanda do varejo, número 4% maior do que 
em 2018 e a maior oferta dos últimos seis anos. 
O Natal deve movimentar R$ 35,9 bilhões no co-
mércio varejista de todo o país.

inflação
As instituições financeiras reduziram a estimativa para a inflação em 2019. Pesquisa do 
Banco Central feita ao mercado financeiro mostra 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%. A previsão para os anos 
seguintes não teve alterações: 3,75% em 2021, e 3,50%, em 2022.

DesburocraTização
O governo federal desburocratizou e reduziu os custos dos repasses para obras públi-
cas executadas em estados e municípios. A Portaria nº 558/2019 publicada no Diário 
Oficial da União simplifica e automatiza uma série de etapas na execução dos recursos 
que os estados e municípios recebem da União para a realização das obras. De acordo 
com informações do Ministério da Economia, a perspectiva é que, com essa medida, 
a tarifa de administração paga às Mandatárias da União – instituições financeiras que 
atuam na fiscalização das obras e na gestão dos contratos – seja reduzida de um teto 
de 11,7% para no máximo 4,5% dos recursos repassados via convênio ou contrato. Com 
isso, a economia gerada será de R$ 186 milhões por ano.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

TribuTário
A Tributarie, empresa de consultoria tributária e especialista em recuperação de 
créditos tributários, inaugura sua nova sede em Goiânia no dia 30 de outubro, no 
Metropolitan Business & Lifestyle (Jardim Goiás), com uma palestra do CEO da 
empresa, Wander Brugnara com o tema “A Reforma Tributária e Seus Impactos 
no Setor Empresarial”. Fundada em Belo Horizonte (MG), a empresa está presente 
em Goiânia há cinco anos. Atualmente no País, são 153 unidades, cerca de dois mil 
parceiros comerciais e mais de dez mil empresas auditadas desde a sua fundação.

GIRO
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GIRO

safra De Grãos 

Trigo, feijão, soja, milho, sorgo e algodão 
impulsionam atividade agrícola em Goiás
a produção de grãos 

em Goiás deve con-
tinuar se destacando 

nacionalmente, segundo 
estimativas do 1º Levanta-
mento da Safra 2019/2020 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), di-
vulgado na última quinta-
-feira, dia 10. Ênfase para o 
aumento na produção de 
trigo, que deverá ser 126,2% 
maior na safra 2019/2020 
em relação à safra anterior. 
Já quanto à produção de fei-
jão primeira safra, o aumen-
to estimado é de 17,5%, com 
incremento de 16,8% na 
produtividade, o que man-
terá o Estado como o quarto 
maior produtor do grão no 
Brasil. A produtividade do 
Brasil de 3.845 kg/ha é a 
segunda melhor média já 
registrada pela Conab. 

Quanto ao milho, a pro-
dução deverá ser superior 

a 10,8 milhões de tonela-
das, consolidando o Estado 
como terceiro maior pro-
dutor do Brasil. A soja re-
toma crescimento e deve 
alcançar 11,7 milhões de 
toneladas, 2,3% superior à 
safra 2018/2019, o que faz 
de Goiás o quarto maior 
em produção nacional. 
Para o Estado de Goiás, a 
estimativa de produção é 
de 24,2 milhões de tone-
ladas de grãos e deverá 
continuar estável quanto 
a sua representatividade. 
O número representa 22% 
da produção do Centro-
-Oeste e 10% da produção 
nacional.

Produção agrícola
O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) também divulgou 
dados relacionados à safra 
nesta quinta-feira, 10. O Le-

vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola continua 
apresentando a retomada 
histórica da produção de 
algodão herbáceo em Goi-
ás. A produção estimada é 
de 181,11 mil toneladas, 
79,5% maior que o valor 
da safra anterior (100,9 mil 
toneladas). O incremento se 
deve ao aumento de área, 
principalmente na região 
do município de Jataí. O au-
mento da área plantada no 
estado é de 62,7% em rela-
ção à safra 2018, alcançan-
do 43,73 mil hectares. Desta 
forma, a produção goiana 
ultrapassa a de Mato Grosso 
do Sul. Goiás passa a ser o 
3º maior produtor de algo-
dão dentre as unidades da 
federação, perdendo para o 
Mato Grosso (4,65 milhões 
de toneladas) e Bahia (1,49 
milhão de toneladas). 

De acordo com o levan-

tamento do IBGE, o recorde 
na produção de grãos no 
estado de Goiás deve ser 
puxado pelo crescimento 
de 36,4% no milho 2ª sa-
fra, o que representa 2,69 
milhões de toneladas a 
mais do produto em 2019 
frente a 2018, totalizando 
10,1 milhões de toneladas. 
Com isso, o milho safrinha 
goiano atinge patamar 
recorde desde o início da 
série histórica em 1975. O 
aumento histórico se deve 
ao crescimento da área 
plantada, aliado às condi-
ções climáticas favoráveis 
e à janela ideal utilizada 
no cultivo da cultura.

Sorgo
A produção goiana de 

sorgo foi estimada em 1,10 
milhão de toneladas em 
setembro, consolidando o 
estado como o maior pro-

dutor do país. O número é 
21,5% maior do que a pro-
dução registrada em 2018 
(912,9 mil toneladas). Este 
crescimento é devido ao 
aumento de área plantada 
em 9,6% em relação à sa-
fra 2018, e pelas condições 
climáticas favoráveis no 
período da cultura. O au-
mento da área plantada 
do trigo também levou a 
uma produção recorde 
deste produto no estado. 
O quantitativo estimado 
é de 77,17 milhões de 
toneladas, 39.7% maior 
que o registrado na safra 
anterior (55,65 milhões 
de toneladas). Essa pro-
dução é a maior registra-
da por ano desde o início 
da série histórica, mesmo 
com os danos causados 
por excesso de chuvas e 
pragas em algumas regi-
ões do estado.
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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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surf

Gabriel Medina pode ser 
tricampeão mundial em Portugal

são dois os cenários 
em Portugal que po-
dem colocar Gabriel 

Medina em um seleto 
grupo de apenas cinco 
surfistas que conseguiram 
ser tricampeões, desde o 
início do Circuito Mun-
dial de Surfe Profissional 
em 1976 – Mark Richar-
ds (1979/80/81/82), Tom 
Curren (1985/86/90), Kelly 
Slater (11x), Andy Irons 
(2002/03/04), e Mick Fan-
ning (2007/09/13).

Um das equações, como 
escrito acima, é da Medina 
chegar na final em Super-
tubos, sendo que o vice-lí-
der do ranking, Filipe Tole-

do, não alcance as quartas 
de final. E o número 4 do 
ranking, Italo Ferreira, não 
for o outro finalista do 
evento. Vale dizer que ítalo 
defende o título da etapa. 
E que os três principais 
concorrentes já têm vitó-

rias em Portugal.
O tricampeonato an-

tecipado também pode 
acontecer com a simples 
passagem de Medina para 
a grande final, desde que 
Filipe tenha perdido até a 
terceira fase e não consiga 

um nono lugar nas oitavas 
de final, se Italo não tiver 
chegado nas quartas de 
final, senão poderá igualar 
seus 54.485 pontos com 
uma vitória no Havaí, for-
çando uma bateria extra 
para definir o campeão 

em Pipeline. Além disso, o 
sul-africano Jordy Smith e 
o californiano Kolohe An-
dino, não poderão ter pas-
sado para as semifinais, o 
que também levaria a de-
cisão do título para o Billa-
bong Pipe Masters.

LIDERANÇA 
EM PORTUGAL

Oito surfistas tem chan-
ces matemáticas de ser 
campeão mundial de 2019, 
com John John Florence 
fora da lista por estar con-
tundido. Por hora, apenas 
os top-5 do ranking vão 
brigar pela liderança do 
ranking nesta penúltima 
etapa da temporada.

TETRACAMPE-
ONATO ENTRE AS 
MULHERES

Carissa Moore pode 
confirmar seu quarto tí-
tulo mundial já nas se-
mifinais do MEO Rip Curl 
Pro Portugal, desde que a 
vice-líder, Lakey Peterson, 
não alcance as quartas de 
final, e a também norte-
-americana Caroline Ma-
rks não passe para a fi-
nal. E a australiana Sally 
Fitzgibbons não vencer 
o campeonato.

Oito surfistas 
tem chances 
matemáticas 
de ser campeão 
mundial de 2019
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