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n Um fator extrapolítica pode levar Iris 
Rezende a desistir da reeleição: o esta-
do de saúde de dona Iris Araújo, que 
está recolhida há mais de ano a um de-
licado tratamento de saúde. Que, em 
detalhes, ninguém sabe o que é.

n Pesquisa em Catalão mostra o prefeito 
Adib Elias, sem partido, com 44 pontos 
de vantagem sobre seu mais provável 
adversário no ano que vem, o deputado 
Gustavo Sebba, do PSDB e fiho do ex-
-prefeito Jardel Sebba.

n O deputado estadual Tião Caroço, do 
PSDB, é quem agora dá as cartas quanto 
a nomeações em Formosa e região. Ele 
ganhou a prerrogativa do governador 
Ronaldo Caiado, em detrimento do seu 
desafeto Ernesto Roller. 

n Há um movimento na bancada caia-
dista na Assembleia para substituir 
Bruno Peixoto na liderança do gover-
no, a partir de janeiro, pelo deputado 
Pastor Jeferson. Motivo: qualidades 
superiores para o diálogo, inclusive 
fala mansa. 

n Depois de perder a queda de braço 
com o presidente Jair Bolsonaro, o 
deputado Delegado Valdir saiu com a 
imagem de inconsequente, incapaz de 
se expressar com clareza. E que está 
na política não se sabe para quê.

n Já foi formalizado o divórcio de Isabella, 
filha do ex-governador Marconi Perillo. 
O ex-marido Badico Neto voltou a Goi-
ânia e circula para cima e para baixo com 
uma namorada europeia, inclusive com 
fotos nas redes sociais.

n Mais revelações escabrosas da CPI 
dos Incentivos Fiscais: 80% do ICMS 
devido, mas não recolhido por conta 
de mecanismos diversos, beneficia 
apenas 8 grandes empresários. Que, 
no conjunto não pagam 1% de impos-
tos. 

n Há registros de políticos que, aciona-
dos para uma conversa com o ex-gover-
nador Marconi Perillo em seu escritório 
no setor Sul, estão educadamente de-
clinando do convite. O tucano vive um 
momento de baixa.

n Misael Oliveira confirma que a sua 
mulher Eliete Gonçalves será mesmo 
candidata a prefeita de Senador Cane-
do, em 2020, até agora pelo PDT. Ele 
está trabalhando para conquistar o 
apoio do governador Ronaldo Caiado. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)
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ViRMoNDES cRUViNEl DEFENDE iNtERESSES Da aBRaSEl coNtRa aS MUlHERES
Um grupo de deputados liderado por Virmondes Cruvinel atua na Assembleia para sabotar o projeto de lei que obriga os proprietários a dar assistência a 
mulheres que venham eventualmente a ser assediadas em seus bares e restaurantes. É um mecanismo, que na prática corresponde a instalar cartazes e a 
chamar a polícia quando se constatar alguma ocorrência. Já virou lei no Rio de Janeiro. Mas, com medo de despesas, os empresários goianos, representados 
pela Abrasel, acionaram Virmondes Cruvinel e seu grupo como lobistas para derrubar o projeto – comprometendo a imagem de toda a Assembleia.

MaRcoNi pREciSa FalaR SoBRE a QUEDa No RaNKiNG DE coMpEtitiViDaDE
A queda de Goiás no ranking nacional de competitividade, do 10º para o 13º lugar, mesmo depois de programas como o Goiás Mais Competitivo e o 
Inova Goiás, lançados pelo ex-governador Marconi Perillo, é a pior notícia que os poucos apaixonados que restaram pelo antigo Tempo Novo pode-
riam receber. O fato é que a o Estado decaiu em razão dos desequilíbrios na área fiscal que foram deixados por Marconi e Zé Eliton: nesse particular, 
ficamos a apenas 4 posições do último lugar. E, quanto a inovação, palavra que esteve permanentemente na boca dos dois ex-governantes, Goiás, 
segundo o ranking, é uma piada e não tem nada a mostrar para o resto do país, ao contrário do que se dizia até 2018. No geral, na região Centro-Oeste, 
estamos em último lugar e somos menos competitivos do que Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Marconi deveria falar sobre isso.

coMEÇoU a DEBaNDaDa Do pSDB: pREFEito DE cERES Filia-SE ao pp
O prefeito de Ceres Rafael Melo deixou o PSDB e filiou-se ao PP, tendo o cuidado de assinar a ficha na presença do presidente do partido em 
Goiás, Alexandre Baldy – que veio de São Paulo, onde trabalha como auxiliar do governador João Dória, especialmente para o evento. Ele é só 
o primeiro de uma debandada que vem aí e que deve reduzir à metade o atual contingente de 76 (era 77, mas Rafael Melo já está incluído na 
conta) prefeitos do partido – o que atesta que a conversa de Jânio Darrot, presidente estadual dos tucanos, falando na iminência de adesões 
ao PSDB nos municípios não tinha fundamento ou então se referia a lideranças do baixíssimo clero. É geral, no interior, a avaliação de que 
disputar as eleições pelo desgastado partido do ex-governador Marconi Perillo corresponde a um suicídio político. 

caiaDo aDERE ao Fato coNSUMaDo E apoia a REElEiÇÃo DE liSSaUER
Confirmando o que seus articuladores – como o secretário de Governo Ernesto Roller e o líder do Governo na Assembleia Bruno Peixoto – já vinham 
adiantado, o governador Ronaldo Caiado manifestou aprovação ao fato consumado da antecipação da escolha do novo presidente do Poder Legis-
lativo – telefonando a Lissauer Vieira para externar satisfação e e confiança com a sua reeleição. A operação para manter Lissauer Vieira por quatro 
anos no comando da Assembleia já estava mais do que sacramentada pelo apoio de 32 deputados – os nove restantes aguardavam uma sinalização 
do Palácio das Esmeraldas. Agora, com a plena concordância de Caiado, todos eles deverão se acertar com a manobra vitoriosa e dar mais um man-
dato ao atual presidente, que, assim, será reeleito por unanimidade no dia 30 próximo, quarta-feira, para dirigir o Legislativo até 31 de janeiro de 2023.
 
DEpUtaDoS, aGoRa, QUEREM o paGaMENto DaS SUaS EMENDaS, E JÁ
A Assembleia respirou aliviada e não é exagero dizer que os seus deputados, de cabo a rabo, a oposição inclusive, comemoraram a aprovação do governador 
Ronaldo Caiado à reeleição do presidente Lissauer Vieira. Instalou-se entre Executivo e Legislativo um clima de paz e estabilidade que viabiliza alguns avanços, 
do ponto de vista dos interesses dos parlamentares, dentre os quais o principal é o pagamento imediato das emendas do orçamento impositivo – maior anseio 
de todos eles, sem exceção, já que permitirão levar obras e programas concretos do governo para as suas bases. É o que eles querem e com esse objetivo a 
pressão sobre Caiado é grande, com um detalhe: o núcleo mais politizado em volta do Palácio das Esmeraldas também defende a quitação das emendas, mas 
depois que o polêmico projeto de reforma da previdência estadual começar a tramitar na Assembleia, para que uma coisa tenha tudo a ver com a outra coisa. 

ENtRE GRaNDES E pEQUENaS, iRiS tEM 800 oBRaS EM 
aNDaMENto EM GoiÂNia E DiNHEiRo paRa paGaR toDaS

Um balanço da Secretaria Municipal de Infraestrutura mostra que o prefeito Iris Re-
zende tem 800 obras em andamento em Goiânia, entre grandes como a construção de 
viadutos e pequenas como a reforma de CMEIs. O mais importante é que há recursos 
em caixa ou entrando para pagar em dia todas elas, afastando o risco de atrasos e 
paralisações. Depositados, são mais de R$ 1 bilhão. Ingressando, cerca de R$ 700 
milhões até meados do ano que vem. E mais empréstimos de R$ 815 milhões, sendo 
R$ 780 milhões apenas junto a Caixa Federal, que a Câmara Municipal vergonhosa-
mente tentou atrasar ou inviabilizar, cuja maior parte será aplicada na recuperação 

asfáltica de todas as avenidas e ruas de trafego mais intenso, exatamente 628. 
Não há nada parecido em nenhuma outra capital brasileira. Iris, navegando 

contra tudo e contra todos nos seus primeiros dois anos de mandato 
no Paço Municipal, venceu todos os desafios e faz, de fato, a me-

lhor administração da sua vida, prestes a completar 86 anos 
de idade. Só não será reeleito se não quiser se candidatar.
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Senado aprova texto-base da reforma 
da Previdência em segundo turno

após pouco mais 
de três horas de 
discussão, o Ple-

nário do Senado aprovou 
o texto-base da reforma 
da Previdência em se-
gundo turno. Às 19h22, o 
presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
proclamou o resultado. 
A proposta de emenda 
à Constituição (PEC) foi 
aprovada por 60 votos 
contra 19.

“O Senado enfrentou 
neste ano uma das ma-
térias mais difíceis para 
a nação brasileira”, disse 
Alcolumbre ao encerrar a 
votação. “Todos os sena-
dores e senadoras se en-
volveram pessoalmente 
nas discussões e aperfei-
çoaram esta matéria, cor-
rigindo alguns equívocos 
e fazendo justiça social 
com quem mais precisa.”

O texto necessitava de 
49 votos para ser aprovado, 
o equivalente a três quintos 
do Senado mais um parla-
mentar. Agora, os senado-
res começam a votar os 
quatro destaques apresen-
tados por quatro legendas: 
Pros, PT, PDT e Rede.

Destaques
O primeiro destaque, 

do senador Weverton 
(PDT-MA), pretende supri-
mir as regras de transição 
da reforma. De autoria do 
senador Telmário Mota 
(PROS-RR), o segundo 
destaque permite a vota-
ção em separado da con-
versão de tempo especial 
em comum ao segurado 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que 
comprovar tempo de ser-
viço por insalubridade.

O terceiro destaque, do 

senador Humberto Costa 
(PT-PE), trata da aposen-
tadoria especial para o 
trabalhador exposto a 
agentes nocivos quími-
cos, físicos e biológicos. 
O parlamentar quer votar 
em separado a expres-
são “enquadramento por 
periculosidade”. Original-
mente, havia dúvidas se a 
emenda de redação do PT 
alteraria o texto e obri-
garia o retorno da PEC à 
Câmara. No entanto, um 
acordo de procedimentos 
dos senadores levou o 

destaque ao Plenário.
O último destaque 

apresentado, do sena-
dor Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), permite a vo-
tação em separado das 
idades mínimas de apo-
sentadoria especial dos 
trabalhadores expostos 
a agentes nocivos.

Antes de iniciar a 
votação do texto-base, 
o Plenário rejeitou, 
por votação simbóli-
ca, dois destaques in-
dividuais. Somente os 
destaques de bancada 

serão apreciados.
No segundo turno, 

somente podem ser vo-
tados trechos em sepa-
rado do texto aprovado 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, emendas 
de redação, que esclare-
cem pontos do texto, ou 
supressivas, que retiram 
pontos do texto. Em 
seguida, a reforma po-
derá ser promulgada e 
entrar em vigor.

A promulgação da 
reforma da Previdência 
depende de convocação 

de sessão conjunta do 
Congresso Nacional. Ori-
ginalmente, a promul-
gação poderia ocorrer a 
qualquer momento após 
a aprovação em segun-
do turno pelo Senado. 
No entanto, para pro-
mulgar a PEC, Alcolum-
bre deve esperar o re-
torno do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que está em 
viagem ao Reino Unido 
e à Irlanda, e também do 
presidente Jair Bolsona-
ro, que está na Ásia.

Parlamentares 
começam 
a discutir 
destaques
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Comissão Mista aprova projeto de lei da Governadoria 
que prevê a venda de até 49% das ações da Saneago
Em reunião realizada na 
tarde desta terça-feira, 22, 
a Comissão Mista aprovou 
o voto em separado do 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB) pela aprovação do 
projeto nº 5920/19, de 
autoria do Governo, que 
prevê a venda de até 49% 
das ações da Saneago por 
meio de oferta pública ini-
cial. A relatoria foi do de-
putado Álvaro Guimarães 
(DEM). Votaram contra a 
matéria os deputados An-
tônio Gomide (PT), Talles 
Barreto (PSDB), Henrique 
Arantes (MDB), Alysson 

Lima (Republicanos) e 
Lêda Borges (PSDB).

Durante discussão da 
matéria, a deputada Lêda 
Borges (PSDB) afirmou que 
pretende apresentar em 
Plenário emenda modifi-
cando o projeto. Entre estas 
mudanças, vai propor que 
100% do dinheiro arrecada-
do com a venda das ações 
da empresa seja destinado 
à universalização do sane-
amento básico em Goiás. 
Segundo ela, é a forma de 
tornar viável o acesso de 
todos a esse benefício, que 
necessitaria de um verba de 

mais de R$ 6 bilhões.
“A Saneago é uma das 

melhores do país, mesmo 
com todos os seus pro-
blemas. É a empresa que 
menos perde água, segun-
do ranking nacional”, disse 
Lêda. De acordo com ela, a 
proposta do Governo não 
leva em conta as ações 
preferenciais, que são as de 
maior valor no mercado e, 
por isso, o Estado vai perder 
o controle da empresa.   

O deputado Rubens 
Marques (Pros) afirmou 
que, depois de reuniões 
com funcionários e da 

análise dos balanços da 
Saneago, concluiu que a 
venda das ações é a úni-
ca saída para a empresa 
poder fazer investimen-
tos necessários. Segun-
do ele, as verbas dis-
poníveis não permitem 
realizar novos projetos.

O deputado Talles Bar-
reto (PSDB) discordou de 
Rubens Marques, já que 
disse dispor de informa-
ções de que a Saneago re-
gistrou, em 2018, lucro de 
quase 170 milhões de re-
ais. “Há margem para que 
a empresa possa obter fi-

nanciamento para realizar 
os investimentos necessá-
rios”, assinalou.

O petista Antônio Gomi-
de lamentou atitude do lí-
der do Governo que, segun-
do ele, apresentou voto em 
separado rejeitando voto 
em separado apresentado 
por ele e outros parlamen-
tares sem sequer lê-los. Este 
voto em separado seria re-
sultado de direcionamentos 
definidos durante audiência 
pública sobre a venda das 
ações. “O senhor pegou o 
projeto e, em menos de dois 
minutos o devolveu. Nós es-

tamos aqui para defender 
a população. Este projeto 
é lesivo para os goianos. O 
senhor foi na audiência pú-
blica, mas nem sequer leu o 
voto em separado da audi-
ência pública”, salientou.

Gomide questionou se 
o dinheiro da operação 
será revertido em melho-
rias na área de saneamen-
to ou apenas servirá para 
aumentar o caixa do Go-
verno. Segundo Gomide, o 
projeto abre precedentes 
para que o dinheiro seja 
utilizado da forma que o 
Executivo bem entender.
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Melhorias

Prefeitura garante mutirão 
de obras em Goiânia

Necessários para 
mudar completa-
mente o espaço ur-

bano de Goiânia, os em-
préstimos junto à Caixa 
Econômica Federal foram 
aprovados por unanimi-
dade entre os vereado-
res na Câmara Municipal, 
garantindo, assim, a rea-
lização de obras impor-
tantes para a cidade.

Foram dois emprésti-
mos, um de R$ 780 mi-
lhões e outro de R$ 35 
milhões, e devem ficar 
disponíveis no máximo 
em 20 dias para serem 
aplicados em obras na 
capital. A prefeitura 
terá ainda um prazo de 
20 meses para começar 
a pagar e 10 anos para 
quitar a dívida. Só a mu-
dança de banco, de Ban-
co Andino para Caixa, 
trouxe economia de R$ 
178 milhões na redução 
de juros contratuais.

O dinheiro movimen-
tará as intervenções ur-
banas, como a continu-
ação da Leste-Oeste, a 

revitalização da Praça do 
Trabalhador, a construção 
dos viadutos da Jamel Ce-
cílio, da BR-153, no Jardim 
Novo Mundo, e da ponte 
da Vila Alpes, e dará início 
ao recapeamento de 630 
km de vias, de construção 
de duas praças de esporte 
e cultura, além da pavi-
mentação de seis bairros.

Uma das ações de 
maior impacto urbano 
será a recuperação as-
fáltica de 600 trechos 
de ruas e avenidas onde 
o asfalto está mais velho 
e deteriorado. Foram es-
colhidos os 107 bairros 
mais antigos, 628 vias 
com maior adensamen-
to urbano que terão 627 
quilômetros de asfalto 
restaurados até o final 
de 2020, com um cus-
to de R$ 400 milhões, 
maior montante dos re-
cursos disponibilizados. 
Além da recuperação do 
asfalto, as vias deverão 
ser revitalizadas com 
nova sinalização e obras 
de drenagem urbana, o 

que vai melhorar signifi-
camente a infraestrutura 
urbana do município.

O prefeito Iris Rezen-
de destaca que todas as 
obras em andamento e 
as que serão iniciadas 
serão concluídas até o 
final do mandato, em 
2020. “ São ações de 
mobilidade urbana que 
vão trazer grande im-
pacto na vida das pes-
soas. Uma nova cidade 
irá surgir, Goiânia será 
preparada para o futuro, 
com obras viárias que já 

eram necessárias há um 
bom tempo”, comenta.

Os bairros contem-
plados com obras de 
pavimentação são: Re-
sidencial Antônio Bar-
bosa, Della Pena, Paulo 
Pacheco I e II, Park Solar, 
London Park e Monte Pas-
coal. E as duas praças de 
Esporte e Cultura ficam 
no Buena Vista IV e no 
Jardim Cerrado I.

Os empréstimos ga-
rantem também a con-
clusão do trecho de 
obras da avenida Leste 

Oeste até 2020, que já 
está em ritmo acelera-
do, e a continuação da 
via, passando pelo esta-
cionamento da Câmara 
e Praça do Trabalhador, 
seguindo até a BR-153, 
sentido leste, num tre-
cho de 8km de extensão 
até a divisa com o muni-
cípio de Senador Cane-
do. A praça do Trabalha-
dor também deve ter sua 
requalificação finalizada 
com um novo espaço 
para as feiras, prédio ad-
ministrativo e piso tátil 

adequado e com maior 
permeabilidade do solo.

Outros R$ 50 milhões 
vão para aquisição de 
caminhões para o reco-
lhimento de lixo e ou-
tros R$ 150 milhões para 
a implantação da smart 
city, sistema de moder-
nização com rede elétri-
ca inteligente e interli-
gação de plataformas 
virtuais da Prefeitura, o 
que trará uma economia 
de gastos públicos, oti-
mização dos recursos e 
tempo para os cidadãos.

Empréstimo aprovado na 
Câmara Municipal nesta terça-feira 
(22/10) prevê a liberação de 
R$ 815 milhões, que serão usados 
em intervenções por toda a cidade
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Cidade Administrativa recebe 16 veículos novos 
para atendimento das demandas internas

Visando promover a me-
lhoria do trabalho das 11 
secretarias que compõem 
a Cidade Administrati-
va, o prefeito Gustavo 
Mendanha e o secretário 
Municipal de Adminis-
tração, Carlos Moreira, 
entregaram na manhã 
desta terça-feira, 22, 16 
novos carros. Os veículos, 
que comporão a frota de 
veículos leves do municí-
pio, irão reforçar o aten-
dimento realizado pelas 
pastas localizadas no 
novo prédio da Prefeitura.

Segundo o prefeito, o 

objetivo da nova aqui-
sição é economizar em 
manutenção e renovar a 
frota. “Temos atuado fir-
me para renovar a frota 
e promover a economia 
com a manutenção dos 
veículos. Começamos o 
trabalho pela Saúde com 
a aquisição de novas 
ambulâncias do SAMU. 
E agora, com esse inves-
timento, vamos econo-
mizar mais, pois os car-
ros mais antigos gastam 
muito com combustível 
e manutenção. Queremos 
modernizar a adminis-

tração prestando serviço 
com mais eficiência, e 
claro, isso vem beneficiar 
a população de Apareci-
da”, destacou.

Os novos veículos da 
marca Volkswagen, mo-
delo Polo, foram adqui-
ridos com recursos pró-
prios da Prefeitura, no 
valor de R$ 877 mil. “Esse 
investimento vai gerar 
uma economia mensal de 
R$ 70 mil. Tínhamos uma 
frota mais antiga que será 
substituída por essa nova. 
Isso vai agilizar a mo-
bilidade das secretarias 

que vão usar os veículos”, 
explicou o secretário de 
Administração e Recursos 
Humanos, Carlos Moreira.

A Diretoria de Veículos 
Leves é ligada à Secreta-
ria de Administração e é a 
responsável pela frota de 
carros do município. Se-
gundo o diretor Leonardo 
Alves, o investimento era 
necessário. “Esses carros 
vieram em uma boa hora, 
pois nossa frota era an-
tiga e não atendia bem 
a demanda. Com isso va-
mos melhorar o transpor-
te da Prefeitura”, pontuou.
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aNiVERsÁRio 
DE GoiÂNia

O bar Quintal do Jajá contará com uma 
roda de samba acústica, com ritmos como 

samba raiz, samba-rock, partido-alto, 
samba-canção e baião, nesta quinta-feira 
(24), quando será celebrado o aniversário 

de Goiânia. A casa abrirá às 17h30 e está 
localizada na Rua 15 nº 538, no Setor 

Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. 
Carlos de Freitas. A entrada será gratuita.

coNGREsso
No dia 26 de outubro, o Mulheres de 

Valor chega à Goiânia para ensinar sobre 
persistência e dedicação. Com palestras 
e painéis de mulheres de sucesso, como 

Dra Beatriz Araújo, Clau Stucki, Elana 
Valenária, Ivana Menezes, Maria Eugênia, 

Michele Branquinho e Carol Paiffer, o 
evento terá início às 8h e encerramento 

às 22h. O Mulheres de Valor, além 
de incentivar mulheres a conquistar 

liberdade e realizar seus sonhos, também 
conscientiza sobre o câncer de mama, no 

mês da luta internacional. 

FEsTa DE HalloWEEN
Será realizado no próximo dia 26 de outubro 

mais uma edição do Arrasta Pata, agora 
com o tema Halloween. Com muitos doces 

e travessuras os tutores e animais de 
estimação vão se divertir muito com uma 

programação de arrepiar a partir de 17h no 
Pet Place da Brasal Incorporadora na Av T-37 

no Setor Bueno.  Com entrada gratuita, o 
local terá uma área de alimentação para 
pets e humanos, com valores acessíveis. 

Além disso, serão realizados diversos 
jogos, bastando o participante levar 

doações de rações ou medicamentos para 
os animais. As fichas extras serão vendidas 

por um valor simbólico.

FUNcioNaMENTo
O Mega Moda, formado pelo Mega Moda 

Shopping, Mega Moda Park, Mini Moda, 
Clube de Costura, Praça da Moda e Mega 
Moda Hotel, funcionará normalmente no 
feriado do dia 24 de outubro, aniversário 
de Goiânia. O horário de funcionamento 

será das 08 às 18h. Segundo Thâmara Zaia, 
Gerente de Marketing do Mega Moda, 

a ideia é aproveitar o aumento do fluxo 
dos clientes por causa do Natal. “ Desde 

o mês de setembro, temos percebido um 
aumento no fluxo de pessoas e nossa 

expectativa é que neste final de ano 
ultrapassemos a marca de mais de 2 

milhões de clientes”, afirma.

1
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Capital em festa - A cantora e ex-participante do The Voice Brasil Bia Ferraz celebra o aniversário 
de Goiânia com show nesta terça-feira, dia 23 de outubro, na Praça da Feira, no Setor Curitiba.

Reunião - Os empresários Ana Fine Grey e Geovanny 
Magalhães estiveram no Rio de Janeiro no início dessa 
semana (21/10), para reunião no Transamerica Barra Prime, 
para um novo projeto que promete inovar o mercado goiano.

2 3

4

Homenagem - A Farmacêutica Esteta da Clínica 
Anis, Lorena Moreira, foi homenageada pelo 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Goiás (CRF-GO), na última quinta-feira (17/10), 
pelo destaque aos serviços prestados à sociedade 
como farmacêutica esteta. 
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Aniversário - Na quinta-feira, 24, Goiânia faz aniversário 
e para celebrar a data o Velho Texas preparou uma 
programação com a cara da capital de Goiás. O cantor 
sertanejo Marcelo Martins, faz show intimista no local.
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‘Méqui 1000’  
O McDonald’s abre as portas de sua nova unidade, localizada em um dos endereços mais 
simbólicos do país, a avenida Paulista. O restaurante nasce com potencial de ser o mais 
novo ponto-de-encontro de quem trabalha, estuda ou está ‘turistando’ pela região. Afi-
nal, além da localização privilegiada, o Méqui 1000 apresentará ao público um projeto de 
arquitetura inovador e experiências únicas. 

Solidariedade
Nesta quarta-feira, 23, o Mega Moda Park realizará um Bazar Solidário,  na Praça de 
Eventos, no piso térreo, em que toda a renda obtida será revertida para o Hospital Araújo 
Jorge.  A partir das 9 horas, será possível adquirir peças nos valores de cinco, dez e quinze 
reais. A ação faz parte da programação do Mega Moda Park no Outubro Rosa – campanha 
de conscientização e prevenção ao Câncer de Mama.

oportunidade de deSenvolvimento
Com o objetivo de conectar jovens a oportunidades de emprego, o Coletivo Jovem abriu 
mais um ciclo de capacitação e desenvolvimento profissional, com foco em temas como 
Comunicação, Marketing e Vendas e Produção de Eventos para pessoas com idade entre 
16 e 25 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. As inscrições devem 
ser realizadas até 23 de outubro na unidade do Coletivo Jovem, que fica na Rua União es-
quina com a Rua da Paz Qd. 176, Lt. 10, Jardim Nova Esperança. Informações pelo telefone 
(62) 3297-3117. Para participar, é necessário ter em mãos duas fotos 3x4, xerox do RG e 
CPF, comprovante de escolaridade e residência. As aulas do Coletivo começam no dia 24 
de outubro e, durante o programa, o participante é convidado a pensar no seu plano de 
vida, além de desenvolver projetos práticos nas comunidades onde mora.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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eXpectativaS

Indústria mantém ritmo lento de 
recuperação, diz pesquisa da CNI
a atividade industrial 

está se recuperan-
do gradualmente, 

segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Os empresários do setor já 
percebem uma leve melho-
ra no consumo e na situação 
financeira das empresas. 
Além disso, o emprego subiu 
0,4 ponto em setembro em 
relação a agosto, informa a 
Sondagem Industrial, divul-
gada hoje (22) pela CNI.

Conforme a pesquisa, o 
indicador de produção fi-
cou em 48,8 pontos e o de 
emprego alcançou 49 pon-
tos em setembro. Os indi-
cadores variam de zero a 
100 pontos. Quando acima 
de 50, indicam aumento da 
produção e do emprego,

Segundo a CNI, o indi-
cador de utilização da ca-
pacidade instalada ficou 
estável em 69% e o índice 
de estoques efetivos em 
relação ao planejado caiu 
para 51,4 pontos, mostran-
do que se reduziu o exces-

so de estoques do setor.
“O emprego e o nível 

de estoques desejados 
em relação ao usual me-
lhoraram. Esses são indí-
cios de que a melhora no 
mercado de trabalho tem 
se refletido na deman-
da interna, com impacto 
na atividade industrial”, 
mostra o levantamento.

No entanto, a CNI alerta 

que os indicadores atuais 
ainda estão distantes dos 
observados antes da reces-
são. “Essa situação reforça 
a necessidade de continui-
dade dos esforços de refor-
mas estruturais e melhoria 
do ambiente de negócios, 
de modo a superar os en-
traves que limitam o ritmo 
de expansão atual”, desta-
ca a pesquisa.

Principais 
problemas

O número de menções 
à falta de demanda inter-
na diminuiu de 41,1% no 
segundo trimestre para 
34,6% no terceiro trimes-
tre. Mesmo com a queda 
de 6,5 pontos percentuais, 
a demanda interna insu-
ficiente continua sendo o 
segundo principal proble-

ma enfrentado pelas in-
dústrias brasileiras e perde 
apenas para a elevada car-
ga tributária, que recebeu 
44,7% das menções no 
terceiro trimestre.

Em terceiro lugar no 
ranking de principais 
obstáculos aparece a 
falta de capital de giro, 
com 18,2% das menções. 
A falta ou alto custo das 
matérias-primas ficou em 
quarto lugar, com 17,6% 
das respostas, e a compe-
tição desleal, com 17,3% 
das menções, é a quinta 
colocada da lista.

Situação 
financeira

Segundo a CNI, a si-
tuação financeira das 
empresas melhorou no 
terceiro trimestre. O ín-
dice de satisfação com 
o lucro subiu 2,2 pontos 
em relação ao trimes-
tre anterior e ficou em 
42,3 pontos no tercei-

ro trimestre. O índi-
ce de satisfação com 
a situação financeira 
aumentou 1,5 ponto e 
alcançou 47,2 pontos 
no terceiro trimestre.

Apesar disso, os dois in-
dicadores continuam abai-
xo da linha divisória dos 
50 pontos. Os empresários 
também notam melhora 
no acesso ao crédito. O ín-
dice de facilidade de acesso 
ao crédito subiu 0,8 ponto 
frente ao segundo trimestre 
e ficou em 40,4 pontos no 
terceiro trimestre.

Expectativas
A pesquisa também 

mostra que os empresários 
mantêm o otimismo. Todos 
os indicadores de expecta-
tivas continuam acima dos 
50 pontos, mostrando que 
o setor espera aumento 
da demanda, da compra 
de matérias-primas, do 
número de empregados e 
das exportações nos pró-
ximos seis meses.
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A HGI Capital, boutique de investimentos imobiliários, captou 11 milhões de re-
ais de fundos de investimento para impulsionar as obras do Residencial Soul, 
situado à margem do Parque Cascavel, na capital goiana. O projeto conta com 
localização privilegiada, de frente para um parque, o que atraiu a atenção de in-
vestidores. Os recursos destinados ao Residencial, além de assegurar a entrega 
das unidades aos seus compradores, mantém emprego e renda dos envolvidos 
na realização do projeto. Localizado na Rua do Parque, 135, no Jardim Atlântico, 
o empreendimento conta com apartamentos de 114 e 116 metros quadrados, to-
dos com três suítes e duas vagas na garagem. São três unidades residenciais de 
alto padrão por andar, num total de 57 unidades construídas em uma única torre.
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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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Seleção Brasileira desembarca 
em Brasília para o Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira 
já está no palco de 
sua estreia no Mun-

dial Sub-17. Nesta terça-
-feira, os jogadores que 
representarão o Brasil na 
competição chegaram a 
Brasília. A capital federal 
receberá os dois primeiros 
jogos da Seleção na Copa 
do Mundo, contra Canadá 
e Nova Zelândia.

Após desembarcar no 
Aeroporto Internacional de 
Brasília, o meia Matheus 
Araújo se disse contente 
por estar na cidade da es-
treia brasileira. E mostrou 

confiança na Seleção.
- O clima está ótimo. Fi-

zemos uma grande prepa-
ração, com ótimos treinos. 
Temos tudo para realizar 
uma grande competição. O 
friozinho na barriga sem-
pre tem, mas vai de cada 
jogador. Estar aqui, jogar 
um Mundial no Brasil é 
uma oportunidade única 
para cada atleta. O gru-
po está unido e estamos 
prontos - afirmou o meia.

Quem também falou no 
desembarque em Brasília 
foi o meia Pedro Lucas, que 
joga pelo Grêmio. Último jo-

gador a ser convocado para 
a Seleção Brasileira, ele de-
positou suas fichas na força 
do jogo coletivo do Brasil.

- Sei do potencial de 
todo o grupo, que é muito 

unido, tem um grande jogo 
coletivo. Isso vai fazer a di-
ferença no Mundial. 

A Seleção Brasileira 
estreia no Mundial Sub-
17 no próximo sábado, 

contra o Canadá, no Be-
zerrão. O estádio também 
recebe o segundo jogo 
do Brasil na competição, 
contra a Nova Zelândia.

Nesta quarta-feira, a 

Seleção Sub-17 treina no 
CT do Ceilândia às 10h. A 
atividade é aberta a veí-
culos previamente cre-
denciados por email: im-
prensa@cbf.com.br.

Nesta terça-feira, Seleção Sub-17 chegou 
à capital federal, onde fará seus 
dois primeiros jogos na competição, 
contra Canadá e Nova Zelândia
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Fotos: Divulgação

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

Gestão de Mabel 
na  fieG é criticada
O presidente da Federação das Indústrias de Goiás 
(FIEG), Sandro Mabel, foi, sem dúvida, um agente de 
destaque no processo de desenvolvimento do Esta-
do, com a história da Indústria de Bolachas Mabel, em 
Aparecida de Goiânia. Beneficiada pelo Fomentar, pro-
grama de incentivos fiscais instituído no 1º governo 
de Iris Rezende (1983 – 1986) – governo esse, conclu-
ído pelo então vice-governador, Onofre Quinam. Como 
empresário, Mabel era considerado moderno, homem 
de grande visão no contexto empresarial do Estado 
na década de 80; que pensava não apenas em cres-
cer a empresa e ganhar dinheiro, mas também pela 
preocupação com a qualidade de vida dos funcioná-
rios. Construiu até uma vila com centenas de casas 
que eram destinadas à habitação dos empregados, 
praticamente a custo zero. Como político, foi um lu-
tador incansável na busca de recursos para a dupli-
cação das rodovias BR-060, trecho Goiânia-Brasília 
e Goiânia-Rio Verde, dentre outras. Foi um dos de-
putados que mais conseguiam canalizar recursos 
federais para o Estado. Como político, Sandro Mabel 
deixou reallizações importantes para Goiás.
No entanto, a sua condução à frente da FIEG tem cha-
mado bastante a atenção ultimamente, não por novas 
ideias e métodos modernos, para a categoria, como 
aqueles que ele defendia lá na década de 80. Hoje, se 
destaca por uma postura considerada excessivamente 
agressiva nos ataques desferidos contra a CPI dos In-
centivos Fiscais na Assembleia Legislativa, principal-
mente em relação ao relator da comissão, deputado 
Humberto Aidar (MDB). Na ânsia de defender os inte-
resses das grandes empresas beneficiárias dos incen-
tivos fiscais há anos, contratados com o Estado, o co-
mandante da FIEG opta por uma conduta diferente de 
outros dirigentes em situações semelhantes. Em vez 
de apresentar relatórios, com dados acerca da contri-
buição das empresas beneficiárias dos programas de 
incentivos, para contrapor os dados apresentados pelo 
relator da CPI, como o número de empregos gerados, 
Sandro Mabel chegou a falar até em fazer greve de 
fome e acusou o relator, Humberto Aidar, sem nenhum 
fundamento, de radicalizar contra as empresas. Acusa 
o relator de adotar posição inflexível, por visar su-
posta futura indicação sua para vaga de conselhei-
ro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Ora, 
tudo isso não parece plausível e em nada contribui 
com o setor empresarial, que, através de Mabel, dei-
xa claro que foge de uma prestação de contas sobre 
a contribuição dada ao desenvolvimento estadual 
com os impostos recolhidos ao tesouro estadual e a 
quantidade de empregos gerados, conforme clausu-
las contratuais relativas aos incentivos fiscais.

ESSa É NoViDaDE
Em coro com os empresários na defesa da manutenção 
dos seus privilégios na forma como vinha ocorrendo, um 
dirigente sindical de Catalão saiu apresentando argumen-
tos para justificar a continuidade dos benefícios fiscais, o 
principal deles a manutenção dos empregos. O que esse 
sindicalista talvez não tenha percebido é que, se houves-
se o recolhimento de uma parte maior dos impostos, po-
deriam sobrar recursos para beneficiar outras categorias 
que também geram riquezas e muitos empregos, como 
as pequenas, médias e microempresas. 

GREVE DE FoME
Em tempo: já houve uma famosa greve de fome em 
Goiás, bem sucedida, pelo ainda deputado federal por 
Goiás, Siqueira Campos (PDS), em protesto pela criação 
do Estado de Tocantins, uma luta antiga não de Siquei-
ra apenas, mas de todas as lideranças da então Região 
Norte de Goiás. Deu certo: Siqueira se postou na entra-
da lateral do Tribunal de Justiça, onde permaneceu por 
uns dias. Mas pela defesa das grandes empresas bene-
ficiárias dos incentivos fiscais, não existe mobilização 
por parte da população de nenhuma região do Estado. 
Talvez por esse motivo, uma eventual greve de fome 
do presidente da FIEG, pelos motivos alegados, não vá 
além de uma situação ridícula e deplorável. 

pERillo NEGa caNDiDatURa

Em nota enviada na quinta-feira pela assessoria do ex-
-governador Marconi Perillo, nega pretensão de concorrer 
na eleição de 2020, em Goiânia. “O ex-governador Mar-
coni Perillo nega qualquer possibilidade de se candidatar 
a vereador em Goiânia, ou outro cargo eletivo em 2020”

MaGUito DiZ QUE  SERÁ caNDiDato

O ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, disse há poucos 
dias numa roda de amigos, que será o candidato do MDB à 
Prefeitura em Goiânia. Segundo ele, o prefeito Iris Rezende 
não quer disputar nova eleição. A revelação foi na festa de 
casamento de uma filha do ex-deputado Pedro Chaves, há 
duas semanas, na qual Iris Rezende não compareceu.

calil DE VicE 
Maguito, segundo um dos presentes na festa, ainda 
teria manifestado a intenção de trabalhar para que 
o vice seja o deputado Lucas Calil (PSD). Alertado 
para a impossibilidade, dado ao risco que ele correrá 
de perder o mandato, se mudar de partido, Maguito 
disse não ver dificuldade para superar o obstácu-
lo. “Eu tenho como resolver isso”, teria dito o ex-
-prefeito, ao finalizar a conversa, dando a entender 
que pode pedir para o presidente estadual do PSD, 
Vilmar Rocha, não questionar na Justiça a eventual 
migração para outra sigla, para ser o seu vice.

SÓ EM 2020 
Já o prefeito Iris Rezende reafirmou durante entrevis-
ta ao Programa Roda de Entrevistas, da TBC, que só 
irá tratar do assunto eleição lá pelos meses de junho 
e julho de 2020, época das definições de candidaturas 
e das convenções partidárias. Mas de repente, quem 
sabe Iris não resolveu abrir exceção para o ex-prefeito 
de Aparecida, anunciando agora sua decisão.   

E aGoRa, DoUtoR?

E o deputado Delegado Waldir brigou, brigou dentro 
do PSL, até perder mesmo de vez o cargo de líder da 
bancada do partido, na Câmara. Mas fazer o quê?  

DoR DE caBEÇa
O deputado Delegado Waldir pode ter arrumado uma 
encrenca daquelas de difícil saída, ao se referir ao pre-
sidente Jair Bolsonaro numa gravação, como “vaga-
bundo”. A Advocacia Geral da União (AGU) já entrou no 
caso e deve propor ação contra o parlamentar, que no 
mínimo será solicitado a  apresentar as provas que fun-
damentem a referência ao presidente. É muito difícil, 
pra não dizer impossível, não haver consequências ju-
diciais para quem ousar se referir ao Presidente da Repú-
blica como “vagabundo”. Independentemente da quanti-
dade de votos obtidos pelo agente, na última eleição.  

SUGEStÃo Do lEitoR
Um leitor enviou nota à coluna, sugerindo ao ex-
-governador Marconi Perillo, disputar a Prefeitura 
de Goiânia, para dar ao prefeito Iris Rezende à opor-
tunidade de “ir à forra, ganhando uma e, de quebra, 
ainda selaria a paz no PSDB da capital”.  

SEM RaZÃo 
A situação de divergências no PSDB de Goiás, hoje, 
faz lembrar àquele velho ditado, segundo o qual 
“Em casa que não tem pão, todos brigam e ninguém 
tem razão”. Adaptando para o contexto da política, 
basta substituir a palavra “pão” por “votos”.
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todos pela previdência 

O bancado goiano no Senado foi unânime na votação da reforma da previdên-
cia, em segundo turno. O radialista Jorge Kajuru (Cidadania), o pastor Luiz do 
Carmo (MDB) e o empresário Vanderlan Cardoso (PR) ajudaram a aprovar tex-
to-base. Fernando Collor e Renan Calheiros cerraram fileiras com a oposição. 
Com a conclusão dos destaques, a reforma é página virada. Governo acha que 
tem fôlego para pelo menos mais uma: a tributária. 

outro desafio
Presente à sessão que aprovou a matéria no Senado, o ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) tem outro grande desafio: criar mercado para abrigar trabalhadores que vão ter 
que suas, em média, mais oito anos. 

dica
Combater desastre ambiental pode ser um caminho neste novo país que estamos 
construindo. 

pepa não!
Comparada ao personagem infantil e com o rosto estampado em nota de R$ 3, em 
memes, Joice Hasselman segue na trilha suína. Acusa os três filhos de Jair Messias (Flá-
vio, Eduardo e Carlos, ou 01, 02 e 03) de usarem perfis falsos para atacar pessoas na 
internet. Ela foi a bola da vez do final de semana.

velha política
Por trás da disputa interna do PSL, está o controle do dinheiro para o financiamento 
das campanhas no ano que vem. A sigla está longe de ser democrática. Existe uma 
convenção nacional que define diretrizes e as eleições em Estados e municípios não 
existem. Somando os Fundos Partidário e Eleitoral, o PSL vai administrar R$ 359 mi-
lhões no ano que vem. O PT terá R$ 350 milhões. No clube dos R$ 200 milhões estão 
MDB, PSD, PSDB e Progressistas.

poupança
O Novo terá direito a R$ 74 milhões. Como não admite receber dinheiro público e não 
pode repassar essa verba para gastos em outras áreas, vai continuar engordando a 
poupança. 

parceria

Prefeito Íris Rezende recebeu o reitor da UFG, Edward Madureira, que busca apoio 
para obras de infraestrutura no Parque Tecnológico Samambaia, que já tem dois pré-
dios construídos. Sob testemunho do vereador Gustavo Cruvinel.

Baixou
Tarifa de energia cai cerca de 5% em Goiás. Uma parcela pela volta da bandeira amare-
la no lugar da vermelha. Outra, pelo fim do financiamento para as distribuidoras com-
prarem energia extra. Enel está na mira ainda da agência reguladora pela qualidade 
dos serviços prestados em Goiás. Ou pela falta dela. 

outros tempos 
O futebol aproveitava feriados locais, como o de quinta-feira para um grande jogo, à 
tarde, como atração.  Em 15 de novembro de 1979, por exemplo, Vila Nova e Flumi-
nense empatavam em 2 a 2 no Serra Dourada. Com direito a gol do goleiro Serginho, 
cobrando pênalti. O eterno Tulica fez o outro. Fui testemunha ocular dessa história, 
que levou mais de 20 mil pessoas ao Serra. 

falando nisso...
O Flamengo é o time do momento. Elenco milionário, técnico competente e chegando 
bem nas duas principais competições do ano. Foi eliminado na Copa do Brasil, é ver-
dade. Mas abre dez pontos de frente na Série A, ao mesmo tempo em que chega para 
disputar vaga na final da Libertadores contra o Grêmio. O português Jesus, no banco, 
é um diferencial. 

oportunidade única
Depois de se apresentar no Flamboyant In Concert, no ano 
passado, Milton Nascimento volta a Goiânia. Será no dia 9 de 
novembro, no Teatro do Centro de Convenções da PUC. No 
palco, o histórico show de Milton, lembrando os 40 anos de 
lançamento do Clube da Esquina.

comemoração
No mesmo dia, o Sicredi comemora seus 30 anos de presença na região central do 
país. É a maior e mais antiga cooperativa de crédito do país, com mais de 115 anos de 
história e a primeira a entrar na lista das dez maiores instituições financeiras do país. 

mão no Bolso
Governador Ronaldo Caiado assinou ordem de serviço para construção de CMEI e es-
cola de ensino fundamental, além de recuperação ambiental no Madre Germana. Está 
usando R$ 15 milhões recuperados do PAC, com transferência dos equipamentos para 
as gestões de Goiânia e Aparecida. 

decisivo?
Os próximos dias serão decisivos para definição do comando do PSL em Goiás. Maior 
chance para troca. 

serás líder
Morreu a história do fritador de hambúrguer que virou embaixador. 02 fica por aqui 
mesmo, entre nós. 
 
Juízo
Somado à sorte neste feriado goianiense. 

marcelohel@gmail.com

“A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos mesmo 
quando todos dizem que ele é impossível”.  (Cora Coralina)
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