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n Oficialmente, nove deputados da 
base governista ainda não se junta-
ram ao grupo de 32 que vai reeleger 
Lissauer Vieira para a presidência da 
Assembleia. Dizem aguardar um sinal 
do governador Ronaldo Caiado.

n Mesmo com as medidas de con-
tenção da folha de pessoal que foram 
adotadas, as despesas do Estado com 
o funcionalismo cresceram mais de 
12% de janeiro a setembro, por conta 
do chamado crescimento vegetativo.

n O PSD, segundo seu presiden-
te estadual Vilmar Rocha, quer 
ter como candidato a prefeito de 
Aparecida o deputado Cairo Salim. 
O problema: ele é do PROS e não 
tem como sair sem correr o risco de 
perder o mandato. 

n Chama atenção a atuação do deputa-
do Talles Barreto na CPI dos Incentivos 
Fiscais. Mesmo tendo apoiado os go-
vernos tucanos, ele concluiu que houve 
exageros na distribuição de isenções de 
ICMS e que algo precisa ser feito.

n Tal e qual Goiânia, Iris Rezende tam-
bém completa 86 primaveras neste 
ano, em dezembro. Se ganhar a reelei-
ção, ele tomará posse em 1º de janeiro 
de 2021 com 88 anos, provavelmente 
um recorde da política nacional.

n O ex-governador tampão Zé Eliton 
voltou a advogar, mas ainda sem clien-
tes. Ele abriu escritório na avenida 136, 
depois de se separar do seu antigo sócio 
Danilo Freitas – e entre os dois as rela-
ções hoje são ruins.

n Sob a liderança de Lucas Calil, depu-
tados da oposição se cotizaram para 
contratar advogado e ingressar na 
Justiça exigindo que o governador Ro-
naldo Caiado pague imediatamente as 
emendas orçamentárias impositivas. 

n O prefeito Roberto Naves não con-
seguiu nem vai conseguir o apoio do 
governador Ronaldo Caiado para a 
sua tentativa de reeleição. Enfrentar 
o espetacular favoritismo de Antônio 
Gomide em Anápolis é luta inglória.

n Vocês sabiam, leitora e leitor, 
que megaempresas que faturam 
bilhões em Goiás pagam menos 
ICMS que um microempreende-
dor do Simples? Sim., graças às 
distorções da política de incen-
tivos fiscais dos últimos 20 anos. 

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

O ex-governador e ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela voltou a falar, pelo 
menos com amigos chegados, em candidatura a prefeito de Goiânia. Ele prova-
velmente não vai confirmar, mas tem alegado que ouviu do próprio Iris Rezen-
de que estará fora da eleição do ano que vem – algo difícil de acreditar. Mas 
o problema, para Maguito, não é esse. Ele precisa fazer um esclarecimento 
definitivo sobre a situação de inelegibilidade. Pelos registros do Tribunal de 
Justiça, há 15 ações por improbidade administrativa citando o seu nome como 
réu e mais 2 ações populares, todas versando sobre atos polêmicos praticados 
à testa da prefeitura de Aparecida. Em pelo menos uma, há condenação em 
2ª instância, proferida por colegiado de juízes – hipótese cristalina, segundo 
a Lei da Ficha Limpa, em que é vedado o registro de candidaturas a qualquer 
posto eletivo. Maguito nada diz sobre esse seu, digamos assim, bem fornido 
currículo judicial – que já se desdobrou no bloqueio do seu patrimônio.
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HENRiQUE aRaNtES, o pRiMEiRo opoSicioNiSta Na VicE-pRESiDÊNcia Da aSSEMBlEia
Em um movimento em que revela a mais completa independência em relação ao Executivo já mostrada nos últimos 60 anos, ou mais, a Assembleia 
vai antecipar, no próximo dia 30, a eleição da Mesa Diretora que comandará a Casa no próximo biênio (1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 
2023). Lissauer Vieira será mantido no comando, como se sabe, mas haverá alterações quanto a alguns dos demais cargos de direção do Legislativo. 
Em todas essas definições, não houve a menor interferência do governo do Estado – fato novo na história da Assembleia. A grande surpresa será a 
ascensão do deputado Henrique Arantes, recém filiado ao MDB, para a 1ª vice-presidência. Isso significa que, quando Lissauer Vieira se ausentar, um 
parlamentar de oposição ao governador Ronaldo Caiado comandará as sessões plenárias, coisa que nunca aconteceu antes. Atualmente, o posto é 
ocupado por um aliado do Palácio das Esmeraldas, o deputado Dr. Antônio, do DEM. 

ZÉ ElitoN NÃo SoUBE apRoVEitaR NEM o tiRo QUE lEVoU
Piada tardia que circula sobre o ex-vice e ex-governador tampão Zé Eliton: foi tão incompetente politicamente que desperdiçou até o tiro que levou 
na barriga. Jair Bolsonaro, com muito menos, ou seja, uma simples facada, conseguiu se eleger presidente do Brasil.

poDERia SER EM GoiÁS: NoVo MUNDo Vai paRa BRaSília paRa VENDER pEla iNtERNEt
O grupo varejista Novo Mundo, especializado em venda de móveis e eletrodomésticos, fechou um acordo com o governador Ibaneis Rocha para abrir um 
centro de vendas pela internet no Distrito Federal. Depois de mais de 20 anos se beneficiando isenções de ICMS em Goiás, que a CPI dos Incentivos Fiscais 
considera irregulares por se tratar de uma empresa não industrial, o presidente Carlos Luciano anunciou um investimento de R$ 50 milhões em Brasília, para 
a construção de um depósito gigante de mercadorias e implantação da infraestrutura necessária para as operações online. Detalhe: nada que não pudesse ser 
feito em Goiás, Estado que já abriga, por exemplo, o e-commerce da Ricardo Eletro, dona de instalações também gigantes de armazenamento em Catalão. 
Em relação a entregas em São Paulo, por exemplo, os custos de frete são menores em comparação com a localização de Brasília. E as vantagens tributárias 
oferecidas por Ibaneis são as mesmas do ProGoiás, programa de incentivos fiscais do governador Ronaldo Caiado que é idêntico ao brasiliense. 

liSSaUER ViEiRa É o poDERoSo cHEFE Do lEGiSlatiVo Da HiStÓRia DE GoiÁS
A Assembleia nunca teve um presidente tão forte e tão bem sucedido, em tão pouco tempo, como Lissauer Vieira. Nos 
próximos dias, ele será confirmado pela maioria esmagadora dos deputados, com chances de alcançar a unanimidade, 
para permanecer como chefe do Legislativo até 31 de janeiro de 2023, um mês a mais que ao mandato do governador 
Ronaldo Caiado, que se encerra a 31 de dezembro de 2022 – se Caiado não disputar a reeleição ou se, disputando, perder. 
A façanha de Lissauer Vieira não tem precedentes na história política de Goiás. E projeta, para ele, um futuro que, visto 
de hoje, só tem o céu como limite. É algo que nunca se viu antes. E sem que o deputado de Rio Verde, em qualquer 
momento, tenha perdido o equilíbrio e a moderação. Ou seja: com tudo isso, não subiu no pedestal. É impressionante.

tEMpo NoVo SÓ pENSoU NaS ciRcUNStÂNciaS Do MoMENto E NÃo pREpaRoU o FUtURo
Não são apenas os malfeitos dos últimos 20 anos que acabaram contribuindo para jogar no chão a imagem do Tempo Novo do ex-governador 
Marconi Perillo. Houve também uma mudança de parâmetros no país e no Estado, com uma nova realidade que expõe como frágeis e imprudentes 
as gestões do passado recente por não prever e atacar problemas como os que agora vão explodir no colo do funcionalismo público, destinado a 
enfrentar um corte radical de direitos e a ver introduzidas mudanças no seu sistema de aposentadoria – urgências que estão marcando todos os 
novos governos estaduais e não apenas Goiás. Fora aumentar as alíquotas previdenciárias, Marconi não fez nada para desarmar uma bomba reló-
gio que, como se vê, estava armada para explodir nos anos vindouros, levando à inviabilização financeira do Estado. Os governos do Tempo Novo 
preocuparam-se com apenas com as circunstâncias do momento e não olharam para a frente. É isso que, agora, os torna questionáveis perante a 
história. E o que fizeram de errado ou deixaram de fazer vai custar caro para a categoria dos servidores estaduais.

MaGUito Volta a DiZER QUE É caNDiDato a pREFEito
DE GoiÂNia, MaS HÁ DÚViDaS SoBRE a SUa ElEGiBiliDaDE
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Tejota aponta transformação de gestão 
para recuperar competitividade

Nos últimos três anos, 
Goiás amargou que-
das significativas no 

Ranking de Competitivida-
de dos Estados, puxadas 
por desempenhos pífios 
em áreas como inovação, 
infraestrutura e solidez 
fiscal, três dos 10 pilares 
temáticos considerados 
fundamentais na cons-
trução do levantamen-
to, que, no total, leva em 
conta mais de 60 critérios. 
Analisando o quadro geral, 
Goiás está em 13º lugar, 
três posições abaixo do 
relatório de 2017, demons-
trando que no ano passa-
do, os resultados negativos 
se intensificaram.

Na sexta-feira (18/10), 
o vice-governador Lin-
coln Tejota acompanhou, 
em São Paulo, a apresen-
tação dos dados relativos 
a 2018. O ranking é ela-
borado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). 
Tejota considera que a 
queda é a constatação da 
situação encontrada no 

Estado pela atual gestão, 
mas acredita na plena re-
cuperação do potencial 
competitivo goiano.

“Tenho convicção de 
que, com base nas medi-
das que estamos tomando, 
com foco na gestão efi-
ciente e nas necessidades 
da população, voltaremos 
a ocupar lugar de mais 
destaque nesse ranking. 
Sob a liderança do gover-
nador Ronaldo Caiado, te-
mos garra para trabalhar 
por um Goiás de resulta-
dos”, salientou Tejota.

Além de possuir ati-
vidades econômicas que 
se destacam nacional 
e internacionalmente, 
como a agropecuária 
e a mineração, o vice-
-governador ressaltou as 
medidas administrativas 
que estão sendo tomadas 
pelo governador Ronaldo 
Caiado para colocar no-
vamente Goiás no mapa 
do desenvolvimento, ob-
jetivo central da gestão. 
Essas deliberações já têm 
surtido efeito, como o 
aumento do número de 

empregos. Somente em 
setembro deste ano, fo-
ram registrados mais de 
4.700 novos postos de 
trabalho, melhor resul-
tado obtido desde 2013.

Goiás de 
Resultados

Outra ferramenta que 
contribuirá para a expan-
são do potencial goiano é 
o programa Goiás de Re-
sultados, apresentado no 
evento a representantes 
de todo o País. “O Goiás 

de Resultados prevê a 
formação e o treinamen-
to de líderes de resul-
tados. Por meio deles, a 
ação governamental é si-
nérgica e integrada, com 
resultados únicos e que 
geram impacto para to-
das as áreas da adminis-
tração pública. Eficiência, 
economicidade e entre-
ga de resultados para a 
população são o foco do 
programa. Ao transformar 
e implantar esse modelo 
de gerenciamento, esta-
belecemos que as polí-

ticas públicas devem ul-
trapassar a nossa gestão 
e que o bem-estar do ci-
dadão é o nosso produto 
final”, declarou.

A análise do CLP ainda 
destacou fatores impor-
tantes que colocam Goiás 
em evidência, como a for-
ça de trabalho que cresce 
acima da média do país, 
os investimentos progra-
mados para a indústria e 
as melhorias na logística 
de escoamento da produ-
ção agropecuária.

Durante o discurso, 
Lincoln Tejota destacou 
que é importante com-
preender que o ranking 
não gera uma competi-
ção entre os estados, mas 
um estímulo ao melhor 
desempenho. “Iniciativas 
como esta são importan-
tes e devem ser valori-
zadas porque promovem 
melhorias para o cidadão. 
A ideia é proporcionar 
um cenário favorável ao 
desenvolvimento econô-
mico do País no merca-
do externo e, ao mesmo 
tempo, aprimorar a pres-
tação de serviços e a 
gestão dos recursos pú-
blicos, oferecendo mais 
qualidade e eficiência à 
população. Somos todos 
Brasil! Somos todos Goi-
ás”, finalizou.

Goiás perdeu 
postos em 2018 
em ranking 
nacional
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Quinta edição do programa Alego Ativa, 
leva benefícios à população de Catalão
A Assembleia Legislativa 
realiza a quinta edição do 
Alego Ativa neste sábado, 
19, em Catalão, município 
situado a 250 km da Ca-
pital, e que, segundo esta-
tísticas recentes, já soma 
mais de 106 mil habitan-
tes. O evento terá lugar na 
sede do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), localizada no 
Centro, e será realizado 
das 8 às 18 horas. A cida-
de integra a base políti-
ca do deputado Gustavo 
Sebba (PSDB), que figura 
entre as autoridades anfi-
triãs da edição.

O Alego Ativa é uma 

iniciativa da Mesa Direto-
ra desta 19ª Legislatura, 
presidida pelo deputado 
Lissauer Vieira (PSB), o 
qual fará a abertura do 
evento, e tem parceria 
com diversas institui-
ções públicas e privadas. 
Trata-se de um programa 
itinerante de assistência 
social que tem a finalida-
de de ampliar a represen-
tatividade do Legislativo 
goiano e o envolvimento 
dele com a sociedade.

O presidente enxerga o 
projeto como “fundamen-
tal para que os parlamen-
tares estaduais ouçam a 
população, as lideranças 

políticas, identifiquem as 
necessidades das cidades 
e, posteriormente, discu-
tam, planejem e levem 
políticas públicas efeti-
vas para a sociedade”.

Nesta edição, serão ofe-
recidos diversos atendi-
mentos gratuitos nas áreas 
jurídica e de saúde. Duran-
te todo o evento, o público 
contará com apresenta-
ções culturais de artistas 
da região e com atividades 
de entretenimento e lazer 
para crianças e adultos. A 
comunidade também po-
derá levar para casa mu-
das de plantas do Cerrado 
oferecidas pela Secretaria 

de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentá-
vel de Goiás (Semad).

Vários parceiros da 
Assembleia oferecerão 
cursos de treinamento e 
qualificação profissional. 
Serão ministrados os cur-
sos “Como agir de maneira 
empreendedora”, que será 
ofertado pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Se-
brae); “Noções básicas de 
manutenção automotiva 
para mulheres”, “Produção 
de produtos de limpeza” e 
“Segurança alimentar”, que 
ficarão por conta do Servi-
ço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (Senai).
A Escola do Legisla-

tivo da Alego ministrará 
o curso “Excelência no 
atendimento ao público”; 
a temática “Comunicação 
e redes sociais” também 
será oferecida; já o tema 
“Prestação de contas” 
ficará por conta do Tri-
bunal de Contas dos Mu-
nicípios (TCM). O Senac 
realizará palestras com 
as temáticas “Prevenção 
contra o câncer” e “Higie-
nização facial e aplicação 
de protetor solar”. A pro-
gramação também inclui 
um aulão preparatório.  

De acordo com o di-

retor de Assuntos Insti-
tucionais do Parlamento 
goiano, Simeyzon Silvei-
ra, responsável pela exe-
cução do programa, cada 
edição do Alego Ativa é 
planejada para atender 
a demandas pontuais e 
vulneráveis do municí-
pio, no intuito de que 
os atendimentos reali-
zados oportunizem um 
resultado imediato. “A 
gente define com os nos-
sos parceiros, juntamente 
à Prefeitura e à Câmara 
Municipal da cidade que 
receberá a edição, quais 
são as áreas que nós pre-
cisamos atingir”, explica. 
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Prefeito entrega à população 
Rua do Lazer revitalizada

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, abriu 
oficialmente a pro-

gramação de aniversário 
de Goiânia, ao entregar 
neste sábado, a revitaliza-
ção da rua do Lazer, na rua 
8, no centro.  Acompanha-
do de sua equipe adminis-
trativa, moradores e co-
merciantes, caminhou pela 
rua e os becos da Cultura 
e do Esporte, novas opções 
para apresentações artísti-
cas e prática de esporte.

No Teatro da Compa-

nhia Carlos Moreira, o 
prefeito acompanhou uma 
apresentação de stand up 
de humor sobre a história 
e os costumes na cidade. 
As atividades deste sá-
bado (19/10)  contaram 
ainda com a apresentação 
do Quinteto de Metais da 
Orquestra Sinfônica de 

Goiânia.

Arte urbana
Além disso,  um movi-

mento de 145 grafiteiros 
de Goiânia, Anápolis e 
Brasília passam o fim de 
semana grafitando o local 
para transformá-lo numa 
galeria a céu aberto de 

arte urbana na capital. A 
rua do lazer ganhou tam-
bém novos equipamentos 
e mobiliário urbano, com 
mesas e tabuleiros para a 
prática de jogos.

A via passou por um 
processo de reforma geral, 
com a instalação de no-
vos sistema de drenagem, 

calçamento seguindo as 
regras de acessibilidade, 
paisagismo e quiosques.  
“Nosso objetivo foi fazer 
com que o local volte a 
ser um espaço de lazer e 
convivência para as famí-
lias”, comenta o secretário 
de Planejamento Urbano e 
Habitação, Henrique Alves.

Resgate
Iris Rezende destacou 

que a ação é um dos pon-
tos pensados para o res-
gate histórico de Goiânia. 
“Precisamos resgatar e 
cuidar do nosso patrimô-
nio, tanto o Centro quan-
to Campinas, que foram 
onde tudo começou e deu 
origem ao que Goiânia se 
transformou, uma cidade 
pujante e que atrai gente 
do Brasil inteiro por suas 
potencialidades”, ressalta. 

O espaço também irá 
receber o novo sistema de 
monitoramento por câme-
ras que será instalado pela 
Prefeitura e que também 
coletará informações téc-
nicas como a qualidade do 
ar e a temperatura. 

O aposentado João Al-
meida, que mora no Setor 
Central, aprovou as mudan-
ças e melhorias no espaço: 
“Nós quase não temos mui-
tas opções para sair, passar o 
tempo e de cultura mesmo. 
Acredito que isso dará vida 
novamente a parte central 
de Goiânia”, afirma. 

Espaço volta 
a ser local de 
convivência e 
também ganha 
estruturas 
destinadas 
à cultura, ao 
esporte e ao 
entretenimento
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Dia D Contra o Sarampo conclama pais a 
imunizarem crianças de 6 meses até 5 anos
Teve inicio às 10h deste 
sábado (19), no Buriti Sho-
pping, o “Dia D de Mobili-
zação Contra o Sarampo” 
em Aparecida. Além das 
30 unidades preparadas 
para atender à população 
durante toda a campanha, 
outros 04 postos volantes 
funcionarão durante todo 
o dia. O público-alvo são 
crianças de 6 meses até 
5 anos de idade. A Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) explica que cerca 
de 68% das crianças des-
sa faixa etária do municí-
pio já foram vacinadas e 
que ainda restam pouco 
mais de 10 mil a serem 
vacinadas. A primeira fase 
da campanha, que é na-
cional, teve início em 07 
de outubro e seguirá até 
o dia 25 do mesmo mês. 
“Não foi confirmado em 
Aparecida nenhum caso 
da doença mas estamos 

atentos a este proble-
ma, pois várias cidades 
do país vivem situação 
de epidemia” – explica o 
secretário da pasta, Ales-
sandro Magalhães.

Todas as unidades es-
tarão atendendo das 8h 

às 17h, com exceção dos 
dois shoppings, cujos 
postos volantes estarão 
abertos até as 18h deste 
sábado. Nesta primeira 
fase da campanha apenas 
crianças sem esquema 
vacinal ou com esquema 

incompleto estão sendo 
vacinadas e por isso é 
fundamental que os pais 
levem o cartão de vaci-
nação para ser avaliado. 
“Importante demais para 
as crianças não adoece-
rem. Dessa vez a mamãe 

não pode e foi o papai 
que trouxe. O cartão da 
bebê está atualizado e 
todas as vacinas estão 
em dia” – conta Braquiel 
Alves. A superintendente 
de Vigilância em Saúde, 
Vânia Camargo, explica 
que em Aparecida foram 
tomadas todas as medi-
das de capacitação e tam-
bém a revisão de todos os 
protocolos junto aos pro-
fissionais nas unidades. 
“Nossas equipes foram 
todas orientadas sobre 
como proceder diante 
de casos suspeitos, mas 
a população precisa se 
vacinar. Por isso pedimos 
que os pais levem seus fi-
lhos dentro da faixa etá-
ria a qualquer um dos 34 
locais, munidos do cartão 
de vacinação” – completa.

A coordenadora de 
Imunizações de Apareci-
da, Renata Cordeiro, ex-

plica que o objetivo da 
campanha é interromper 
a transmissão do vírus 
do sarampo e reduzir 
internações e óbitos em 
todo o país. “A impor-
tância da vacinação é 
para que não tenhamos 
a reintrodução de doen-
ças já controladas por 
meio da vacinação e que 
agora estão retornan-
do porque a população 
não tem se preocupado 
em se proteger. A vaci-
na é eficaz, gratuita e a 
forma mais efetiva de 
prevenção contra a doen-
ça” – lembra. “Temos que 
proteger todas as crian-
ças. É necessário e é para 
o bem da população que 
todas as crianças venham 
vacinar, para ficarem pro-
tegidas. Essa agulhadazi-
nha é para o bem. Vamos 
cuidar de nossas crianças” 
– pontua Wander Carlos.
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WaacK EM GoiÂNia
O jornalista e escritor William Waack, 

recém-contratado pela CNN Brasil, estará 
em Goiânia na próxima segunda-feira, 

21 de outubro. Ele ministra uma palestra 
no Oliveira’s Place, a partir das 20 horas, 

evento que faz parte do projeto Papo 
com Conteúdo, idealizado pelo Grupo 

Toctao. A pouco mais de 60 dias para que 
se finde o ano de 2019, ele falará sobre as 
perspectivas políticas e econômicas para 

2020. Temas como Reformas da Previdência, 
Tributária e Administrativa serão abordado 

pelo jornalista. A participação é aberta à 
comunidade, mediante inscrição gratuita 

pela plataforma Sympla.

siMPÓsio
Com foco nas Engenharias, o 3º Simpósio Eu 

Especialista chega nas cidades de Goiânia e 
Brasília. Uma realização do Eu Especialista, 

patrocínio do Incursos Pós-Graduação e 
Instituto Monte Pascoal, o evento acontece 

nos dias 09 e 10 de novembro, na capital 
goiana e brasileira, respectivamente, e tem 
como tema “Gestão e Melhores Práticas 

na Engenharia”. As inscrições custam 
R$50 (primeiro lote) e podem ser feitas 

pelo site Even3. Assim como os simpósios 
anteriores, todo o valor arrecado será 

revertido em doação às instituições 
parceiras do projeto Cia do Bem, na qual 

dessa vez será em brinquedos.

laNÇaMENTos
A L’Occitane au Brésil, marca franco-

brasileira do Grupo L’OCCITANE, lança 
novas loções desodorantes corporais 

de duas de suas linhas queridas: a Loção 
Desodorante Corporal Bromélia 500ml 

e a Loção Desodorante Corporal e Mãos 
Vitória-Régia 500ml. Inspiradas em flores 
da natureza brasileira, as loções deixam a 

pele desodorizada, perfumada e hidratada 
por até 24h¹. Com foco em uso diário, os 

produtos trazem mais praticidade para a 
rotina com uma válvula de aplicação.

ouTubro rosa
O Hospital Goiânia Leste (HGL) abraçou a 

causa do outubro Rosa e realiza, nos dias 22 
e 23 de setembro, ações de conscientização 
da importância da prevenção do câncer de 

mama para suas funcionárias. Serão realizadas 
palestras sobre o autoexame das mamas 

e também um dia de beleza. Ruth da Silva, 
enfermeira responsável pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 

HGL, é quem está à frente da organização das 
atividades e também ministrará as palestras.

laNÇaMENTo do filME “o lEGado dE uM PioNEiro”
Prestes a completar 60 anos, Brasília ainda tem vivos alguns dos pioneiros que ajudaram em sua construção. Um deles é o goiano 
Orédio Alves de Rezende, cuja história é tema central do documentário “O Legado de um Pioneiro”, que estreou neste sábado, dia 
12, em sessão exclusiva para convidados, no Itaú Cinemas, do CasaPark. O filme, dirigido por Rafael Pires e concebido, roteirizado 
e produzido pelo filho do protagonista, o jornalista Flávio Resende, traz um apanhado dos principais acontecimentos da vida de 

Orédio, que trouxe a primeira rede de autopeças para a capital da República, em 1958, que se mantém aberta até hoje, na 514 Sul.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Família Rezende

Dulce Lourenço, Orédio Alves de Rezende, Juliana Lourenço 
e Ana Rosa Silveira

Flávio Resende, Orédio Alves de Rezende e Marta Cury
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Orédio Alves de Rezende e a neta Izabela Rezende Orédio Alves de Rezende e Ana Rosa Silveira
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cooperativismo 
de crédito
Celebrado anualmente na terceira quinta-feira 
de outubro, o Dia Internacional das Cooperativas 
de Crédito (DICC) neste ano foi comemorado no 
dia 17. A data exalta a contribuição das coopera-
tivas de crédito em todo o mundo para tornar 
realidade os sonhos pessoais e profissionais dos 
seus associados por meio da atuação local. Inte-
grante do Sistema Nacional de Crédito Coope-
rativo, o Sicredi celebra também o crescimento 
sólido e sustentável da sua atuação, que hoje 
compreende 22 estados e o Distrito Federal, com 
presença em mais de 1.300 municípios brasilei-
ros. Neste ano, o Conselho Mundial das Coo-
perativas de Crédito (World Council of Credit 
Unions Woccu, na sigla em inglês) anunciou 
como tema da data comemorativa Serviço 
Local. Alcance Global. O objetivo foi destacar 
como a soma da atuação local das cooperati-
vas de crédito resulta em um impacto positivo 
mundial. No Brasil, a campanha do DICC é li-
derada pela Confederação Brasileira das Coo-
perativas de Crédito (Confebras), com apoio da 
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). 

sustentabilidade
A preservação do meio ambiente ganhou me-

recida visibilidade e se tornou um dos assun-
tos mais importantes da atualidade. No varejo 
não é diferente e muitos consumidores procu-
ram por empresas que respeitem e contribu-
am para a sustentabilidade no mercado. Um 
estudo global da consultoria Gfk aponta que 
76% dos consumidores esperam que as mar-
cas sejam comprometidas ecologicamente. 
Além disso, outra exigência é que as marcas 
tenham a obrigação moral de respeitar o meio 
ambiente, segundo 28% dos cidadãos.

outubro rosa
O Hospital Araújo Jorge, mantido pela Associa-
ção de Combate ao Câncer em Goiás, abre a cam-
panha Outubro Rosa 2019 com a realização de 
um mutirão de cirurgia plástica de reconstrução 
mamária, que irá beneficiar dez mulheres que 
passaram pela mastectomia, que é a retirada de 
uma ou das duas mamas em decorrência do apa-
recimento de tumores. Os cirurgiões plásticos 
que estão à frente da iniciativa são os médicos 
Bruno Carvalho e Pablo Rassi, ambos da equi-
pe de cirurgia plástica do Araújo Jorge. Segundo 
eles, a plástica é um componente importante no 
tratamento da doença, por devolver à mulher a 
mama perdida em decorrência do tumor, sendo 
este um fator de elevação da autoestima,

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Tributação sobre renda das empresas 
é uma das mais altas do mundo

a tributação sobre a 
renda das empresas 
brasileiras é uma das 

mais elevadas do mundo, 
segundo levantamento da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Segundo a 
entidade, a alíquota nomi-
nal sobre as empresas que 
recolhem pelo regime de 
lucro real (regra geral para a 
apuração de tributos, deter-
minada pelo lucro contábil 
acrescido de ajustes) é de 
34%. Esse é o pior índice 
em um ranking com 18 
países que competem di-
retamente com o Brasil no 
mercado internacional, se-
gundo análise a partir da 
base de dados Tax Rates 
Online da KPMG, elabora-
da pela confederação.

O documento revela 
também que quando o total 
de impostos e contribuições 
recolhidos pelas empresas 
é medido como percentual 
do lucro, o Brasil está entre 

os últimos colocados. Essa 
proporção é de 65,1% no 
Brasil, à frente da Colôm-
bia (71,9%) e da Argentina 
(106%), no comparativo 
internacional. Sob outra 
ótica, o valor registrado no 
Brasil chega a ser três vezes 
maior que o verificado para 
o Canadá (20,5%), o melhor 
colocado no ranking. Os 
números são do relatório 
Doing Business 2019, do 
Banco Mundial. Segundo o 
gerente executivo de Políti-
ca Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco, esse dado 
indica que cerca de dois 
terços dos resultados das 
empresas brasileiras são 
transferidos para o erário.

Castelo Branco argu-
menta que a tributação 
elevada reduz a capaci-
dade de investimento das 
empresas. “Isso é ruim por-
que grande parte dos in-
vestimentos é realizado a 
partir do lucro que as em-

presas conseguem separar 
para aumentar a sua capa-
cidade produtiva”, disse.

O gerente da CNI acres-
centou que como a tributa-
ção sobre a renda das em-
presas é mais alta do que 
em outros países, também 
fica reduzida a capacida-
de de atrair investimentos 
externos para o Brasil. “Na 
última década, vem sendo 
obervada uma tendência de 
redução da tributação sobre 
o lucro das empresas. Mais 
recentemente, os Estados 
Unidos e a Argentina re-
duziram, e a Europa já vem 
nesse movimento há muito 
tempo. Isso faz com que nós 
fiquemos atrasados nesse 
processo e com isso perde-
mos a nossa capacidade de 
atrair empresas estrangeiras 
para cá. Ou, no caso das em-
presas que já operam aqui, 
ficam sem capacidade de 
realizar novos investimen-
tos porque suas matrizes 

preferem operar a partir de 
países que têm condições 
melhores de tributação”, 
afirmou, ao defender a re-
dução no Brasil do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica.

Reformas
Para a CNI, os dados re-

forçam a necessidade de 
reforma do sistema tributá-
rio brasileiro. A entidade de-
fende prioridade para a re-
forma tributária, logo após 
a aprovação das alterações 
nas regras da Previdência. 
Na avaliação da CNI, além 
da redução da carga tributá-
ria, o sistema tributário deve 
perseguir a simplicidade, 
neutralidade, transparência 
e isonomia. Nesse primeiro 
momento, diz a CNI, o foco 
da reforma tributária deve 
ser a adoção de um Impos-
to sobre o Valor Adicionado 
(IVA) que permita a remo-
ção da cumulatividade e 
simplifique o sistema.
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A OM Incorporadora e a City Soluções Urbanas cedem o decorado do Legend Praça 
do Sol para  palestra do especialista em Marketing e Vendas e Atitudes de Empre-
endedorismo e Liderança, Marcos Scaldelai, nesta segunda-feira, 21. O evento é 
organizado pelo Lide Futuro, grupo de líderes empresariais que tem como objetivo 
aproximar jovens empreendedores goianos e estimular o  network entre eles.
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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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partiu Copa!

Brasil vence os Estados Unidos em 
último teste antes do Mundial  SUB-17

agora é Copa do 
Mundo! Na tarde 
deste sábado (19), 

a Seleção Brasileira Sub-
17 entrou em campo para 
o último jogo preparató-
rio antes do Mundial da 
categoria. Na Granja Co-
mary, em Teresópolis (RJ), 
a equipe comandada pelo 
técnico Guilherme Dalla 
Déa mostrou poder de re-
ação e venceu os Estados 
Unidos de virada por 4 a 
1. Saldaña (contra), Ga-
briel Veron, Kaio Jorge e 
Diego Rosa marcaram os 
gols do triunfo brasileiro. 

A Canarinho estreia no 
Mundial no dia 26, dian-

te do Canadá, no Estádio 
Bezerrão, em Brasília. No 
Grupo A da competição, o 
Brasil vai enfrentar, além 
dos canadenses, Nova Ze-
lândia e Angola. 

O jogo
Brasil e Estados Uni-

dos protagonizaram um 
primeiro tempo bastan-
te equilibrado. Aos sete 
minutos de jogo, Ricardo 
Pepi abriu o placar para 
os americanos. Mas os 
adversários mal conse-
guiram aproveitar a van-
tagem. Logo na sequên-
cia, a Canarinho subiu as 
linhas de marcação, Talles 

Costa pressionou na saí-
da de bola estadunidense 
e Saldaña na tentativa 
de recuar para o golei-
ro mandou para o fundo 
das redes, aos nove: 1 a 
1. Com a igualdade no 

marcador, o duelo seguiu 
lá e cá, com muita movi-
mentação dos dois lados. 
Minutos antes do inter-
valo, a Seleção Brasilei-
ra montou uma blitz no 
ataque. A primeira chance 

saiu pelos pés de João 
Peglow, que soltou uma 
bomba, mas esbarrou na 
marcação americana. Já 
aos 38, Luan Patrick rece-
beu cruzamento e testou 
firme para boa defesa de 

Damian Las. Na marca 
dos 44, foi a vez de Talles 
Magno aparecer para o 
Brasil. O camisa 11 bateu 
colocado da entrada da 
área e de novo Las evitou 
a virada brasileira.

Seleção Brasileira Sub-17 sai atrás, mas 
busca a virada diante dos americanos. 
Próximo compromisso da Canarinho 
será pelo Mundial da categoria Th
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