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Economia

Entenda as principais mudanças com 
aprovação da reforma da Previdência

Depois de oito meses 
de tramitação no 
Congresso Nacional, 

o Plenário do Senado con-
cluiu, no início da tarde de 
ontem (23), a votação em 
segundo turno da propos-
ta de emenda à Constitui-
ção (PEC) que reforma a 
Previdência. O texto prin-
cipal havia sido aprovado 
ontem (22) à noite. Os dois 
primeiros destaques foram 
rejeitados, mas a votação 
do último destaque ficou 
para esta quarta-feira.

O texto será promul-
gado nos próximos dias, 
com os pontos aprovados 
pelo Senado e pela Câ-

mara. Uma PEC paralela, 
com modificações suge-
ridas pelos senadores, 
ainda precisa ser aprova-
da pelo Senado, antes de 
voltar à Câmara.

O fatiamento ocorreu 
para evitar que a reforma 
inteira retornasse para a 
Câmara dos Deputados. 
Segundo o Senado, o tex-
to aprovado em segundo 
turno vai resultar em eco-
nomia de R$ 800,2 bilhões 
nos próximos dez anos. O 
valor é inferior à proposta 
original do governo, que 
pretendia economizar R$ 
1,236 trilhão em uma dé-
cada, e à proposta aprova-

da na Câmara, que previa 
economia de R$ 933,5 bi-
lhões no mesmo período.

O relatório do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-
-SP) previa impacto fiscal 

positivo de R$ 876,6 bi-
lhões. No entanto, a apro-
vação de um destaque, 

durante a votação em 
primeiro turno, retirou as 
restrições ao pagamento 
do abono salarial e desi-
dratou a reforma em mais 
R$ 76,4 bilhões.

A PEC paralela, no en-
tanto, prevê a recomposi-
ção de parte do impacto 
fiscal da reforma da Pre-
vidência por meio do fim 
de isenções para setores 
da economia e da criação 
de contribuições de micro 
e pequenas empresas, que 
renderiam R$ 155 bilhões 
ao governo nos próximos 
dez anos. O texto paralelo 
também prevê a geração 
de economia de R$ 350 
bilhões a prefeituras e go-
vernos estaduais, ao rein-
cluir os estados e os muni-
cípios na reforma.

Texto será promulgado nos próximos 
dias. PEC paralela volta à Câmara
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tRabalhaDoR uRbano
Proposta aprovada pela Câma-
ra e pelo Senado: idade mínima 
de 62 anos para mulheres e 65 
anos para homens após o perío-
do de transição, com tempo mí-
nimo de contribuição de 15 anos 
para mulheres e 15 anos para 
homens que já contribuem para 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Trabalhadores ho-
mens da iniciativa privada que 
ainda não entraram no mercado 
de trabalho terão de contribuir 
por pelo menos 20 anos.
PEC paralela: homens que ainda 
não entraram no mercado de 
trabalho também continuarão 
contribuindo por 15 anos.
Impacto fiscal da PEC paralela: 
relatório não prevê impacto

SERv. público fEDERal
Proposta do governo aprovada 
pela Câmara e pelo Senado: ida-
de mínima de 62 anos para mu-
lheres e de 65 anos para homens 
após o período de transição, com 
tempo mínimo de contribuição 
de 25 anos para ambos os sexos 
e idades mínimas de aposen-
tadorias para o serviço público 
federal. As idades mínimas con-
tinuarão fixadas na Constituição, 
com demais parâmetros defini-
dos por lei complementar a par-
tir da promulgação da reforma.

alíquotaS pRogRESSivaS
Proposta do governo aprovada 
pela Câmara e pelo Senado: uni-
ficar as alíquotas da contribuição 

para a Previdência dos trabalha-
dores da iniciativa privada e para 
os servidores públicos. Contri-
buição passará a incidir sobre 
faixas salariais, com alíquotas 
menores para quem ganha me-
nos e alíquotas maiores para 
quem ganha mais.
Quem recebe um salário mínimo 
na ativa pagará 7,5%, contra 8% 
atualmente. Quem ganha de R$ 
998,01 a R$ 2 mil pagará de 7,5% 
a 8,25% de alíquota efetiva. Traba-
lhadores da iniciativa privada que 
contribuem sobre o teto do INSS 
pagarão alíquota efetiva máxima 
de 11,68%. Para os servidores fe-
derais, que contribuem sobre todo 
o salário, as alíquotas efetivas so-
bem ainda mais. O servidor que 
recebe R$ 39 mil contribuirá com 
alíquota efetiva de 16,79%.

gatilho na iDaDE mínima
Proposta do governo: Consti-
tuição definiria um gatilho au-
tomático que elevaria as idades 
mínimas de quatro em quatro 
anos, conforme o aumento da 
expectativa de vida.
Proposta aprovada pela Câmara 
e pelo Senado: retirado o meca-
nismo de ajuste. Novas alterações 
das idades mínimas terão de exigir 
mudança na Constituição.

apoSEntaDoRia RuRal
Proposta do governo: idade mí-
nima de 60 anos para a aposen-
tadoria de homens e mulheres, 
com 20 anos de tempo de con-
tribuição para ambos os sexos.

Proposta aprovada pela Câmara 
e pelo Senado: tema retirado na 
comissão especial da Câmara. 
Mantidas as regras atuais, com 
55 anos para mulheres e 60 anos 
para homens, incluindo garim-
peiros e pescadores artesanais. 
Apenas o tempo mínimo de con-
tribuição para homens sobe para 
20 anos, com a manutenção de 
15 anos para mulheres.
PEC paralela: manutenção do 
tempo mínimo de contribuição 
de 15 anos para trabalhadores 
rurais homens.
Impacto fiscal da PEC paralela: 
não divulgado.

pRofESSoRES
Proposta do governo: idade mínima 
de 60 anos de idade para a aposen-
tadoria de homens e mulheres, com 
30 anos de tempo de contribuição.
Proposta aprovada pela Câmara 
e pelo Senado: idade mínima de 
aposentadoria reduzida para 55 
anos (homens) e 52 anos (mulhe-
res), com cumprimento do pedá-
gio de 100%. Benefício vale para 
professores federais, da iniciati-
va privada e dos municípios sem 
regime próprio de Previdência.

pEnSão poR moRtE
Proposta do governo: pensão por 
morte começaria em 60% do 
salário de contribuição, aumen-
tando 10 pontos percentuais por 
dependente até chegar a 100% 
para cinco ou mais dependentes. 
Retirada da pensão de 100% para 
dependentes com deficiências in-

telectuais ou mentais. Apenas de-
pendentes com deficiências físicas 
receberiam o valor máximo.
Proposta aprovada pela Câmara: 
pensão de pelo menos um salário 
mínimo para beneficiários sem 
outra fonte de renda, sem exigên-
cia de comprovação de renda dos 
demais membros da família.
Pagamento de 100% para be-
neficiários com dependentes 
inválidos (deficiência física, in-
telectual ou mental) e para de-
pendentes de policiais e agentes 
penitenciários da União mortos 
por agressões em serviço e qual-
quer circunstância relacionada 
ao trabalho, como acidentes de 
trânsito e doenças ocupacionais.
Proposta aprovada pelo Senado: 
nenhuma pensão poderá ser me-
nor que um salário mínimo, em 
qualquer circunstância. Essa parte 
do texto não volta para a Câmara
PEC paralela: cota dobrada, de 
20 pontos percentuais, na pen-
são por morte para os depen-
dentes de até 18 anos de idade. 
Dessa forma, a pensão será de 
100%, por exemplo, no caso de 
uma mãe com dois filhos me-
nores de idade. Possibilidade de 
acúmulo de pensões em caso de 
dependente com deficiência in-
telectual, mental ou grave.
Impacto fiscal das mudanças no 
texto principal: -R$ 32 bilhões 
em dez anos com piso universal 
de um salário mínimo.
Impacto fiscal da PEC paralela: 
-R$ 8 bilhões com cota dobrada 
para dependentes menores de 

idade; -R$ 2 bilhões a -R$ 3 bi-
lhões com acúmulo de pensões

apoSEntaDoRia 
poR invaliDEz
Proposta aprovada pela Câmara 
e pelo Senado: Aposentadoria 
por invalidez passa a ser de 60% 
da média salarial mais 2% por 
ano de contribuição que exceder 
20 anos, como no cálculo do va-
lor das aposentadorias em geral.
PEC paralela: acréscimo de 10% 
na aposentadoria por invalidez 
em caso de acidente de trabalho. 
Aposentadoria de 100% do valor 
em caso de doença neurodege-
nerativa ou incapacidade que 
gere deficiência.
Impacto fiscal da PEC paralela: -R$ 
7 bilhões em dez anos por acrés-
cimo de 10% para acidentes de 
trabalho e –R$ 5 bilhões por apo-
sentadoria por doenças neurode-
generativas e deficiências.

apoSEntaDoRia ESpEcial 
paRa ExpoStoS a 
agEntES nocivoS
Proposta aprovada pela Câmara: 
aposentadoria quando soma da 
idade, do tempo de contribuição 
e do tempo de efetiva exposição 
a agentes nocivos atingir 66 
pontos e 15 anos de efetiva ex-
posição, 76 pontos e 20 anos de 
efetiva exposição e 86 pontos e 
25 anos de efetiva exposição. 
Com acréscimo de um ponto por 
ano a partir de 2020.
Proposta aprovada pelo Senado: 
retira a regra de elevação dos 

pontos. Texto não volta para a 
Câmara.
Impacto fiscal da mudança no Se-
nado: -R$ 6 bilhões em dez anos

apoSEntaDoRia ESpEcial 
poR pERiculoSiDaDE
Proposta do governo aprovada 
pela Câmara: texto vedava ex-
pressamente aposentadoria espe-
cial para atividades enquadradas 
por periculosidade, como vigilan-
tes. Segundo governo, direito não 
é garantido na legislação atual, 
mas a equipe econômica queria 
explicitar a proibição na Consti-
tuição. Proposta aprovada em 
segundo turno pelo Senado: retira 
proibição expressa, sob condição 
de o governo enviar um projeto 
de lei para regulamentar o tema 
e evitar a judicialização (onda de 
ações na Justiça) do tema. Impac-
to fiscal da mudança no Senado: 
nenhum, porque acordo evitará 
onda de ações judiciais que pro-
vocariam impacto de até -R$23,2 
bilhões e porque conta da reforma 
divulgada pelo governo nunca 
considerou a economia com a 
proibição expressa

abono SalaRial
Proposta do governo: pagamen-
to restrito aos trabalhadores 
formais que ganham um salário 
mínimo, contra dois salários mí-
nimos pagos atualmente.
Proposta aprovada pela Câmara: 
pagamento aos trabalhadores 
de baixa renda (até R$ 1.364,43 
em valores atuais).

confiRa a vERSão final Da REfoRma Da pREviDência E o quE foi paRa a pEc paRalEla



3quinta-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2019 cidades

Fiscalização 

Detran promove ações 
educativas durante o feriado

Para alertar os goia-
nienses que deixa-
rão a cidade devido 

ao feriado de 24 de ou-
tubro, o Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO) inten-
sificou as ações educati-
vas nesta quarta-feira, dia 
23, a partir das 17 horas. 
Serão realizadas blitzen 
educativas, atividades 
voltadas para passagei-
ros e pedestres com o ob-
jetivo de sensibilizá-los 
a adotar posturas mais 
seguras no trânsito, pre-
venindo acidentes.

Na tarde desta quarta-
-feira  e a partir das 7h30 
de quinta, dia 24, educa-
dores de trânsito esta-
rão nas GOs 020 (saída 
para Caldas Novas), 070 
(Goiás) e 060 (Trindade), 
onde, em parceria com 
o Comando do Batalhão 
Rodoviário da Polícia 

Militar, realizarão blit-
zen educativas. A ação 
busca chamar a atenção 
dos condutores para a 
importância do uso do 
cinto de segurança e do 
respeito à sinalização das 
rodovias, principalmente 
quanto à velocidade. De 
janeiro a setembro deste 
ano, foram flagrados 1,14 
milhão de veículos des-
respeitando os limites de 
velocidade em Goiás.

A autarquia também 
realiza, quarta e quinta-
-feira, ação no Terminal 
Rodoviário de Goiânia. 
O local espera receber 
milhares de passageiros 
no feriado prolongado. 
O objetivo é estimular o 
uso do cinto de seguran-
ça, ressaltando a impor-
tância do equipamento 
para prevenção de lesões 
graves e até de morte, 
em caso de acidente. Da-

dos da Agência Nacional 
de Transporte Terrestre 
(ANTT) apontam que, 
mesmo sendo obrigatório 
desde 1.999, só 2% dos 
passageiros de ônibus 
interurbanos afivelam o 
cinto ao iniciar a viagem.

Final de semana
Os moradores que vão 

aproveitar o feriado sem 
sair da capital também 
terão atenção especial. 
No dia 26, sábado, a par-
tir das 16 horas, serão 
realizadas atividades 
educativas nos parques 
Vaca Brava, Flamboyant 
e Macambira. A ação é 
voltada para o público in-
fantil e consiste em uma 

brincadeira com tapete 
pedagógico. Por meio de 
um jogo multiplayer, os 
jovens são estimulados 
a refletir sobre o uso dos 
equipamentos de segu-
rança como cinto, capace-
te e o respeito a ciclistas 
e pedestres.

No domingo, dia 27, os 
educadores de trânsito 

do Detran-GO partici-
pam da Meia Maratona 
Goiânia 2019. Durante o 
evento, promovido pela 
Organização Jaime Câ-
mara, serão realizadas 
atividades educativas. A 
corrida acontece a partir 
das 6 horas, com largada 
no estacionamento do 
Shopping Flamboyant.

Com o objetivo de reduzir o 
índice de acidentes, atividades de 
conscientização serão intensificadas
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lazer 

Clube Kids Flamboyant apresenta Oficina de Cupcake
Como parte das comemo-
rações ao Mês das Crian-
ças, o Flamboyant Sho-
pping Center anuncia de 
24 a 27 de outubro, uma 
programação de oficinas 
inspirada no universo dos 
cupcakes. Neste período, 
sempre das 14 às 20 horas, 
os pequenos poderão pre-
parar massas, decorar seus 
cupcakes e ainda, aprender 
a fazer a decoração das 
caixinhas que irão emba-
lar as guloseimas.

 As oficinas ocorrerão 
no Átrium piso 2 do sho-
pping e terão duração de 
40 minutos cada.  Além de 
proporcionar momentos 
de lazer para a criançada, a 
iniciativa também estimu-
la a criatividade e a inte-
ração entre  os pequenos. 
Todas as turmas possuem 
vagas limitadas a 12 parti-
cipantes simultaneamente.

 Formatadas para crian-
ças com idade entre 3 a 12 
anos, as atividades serão 
acompanhadas e orien-
tadas por monitores. Para 

participar da oficina é 
obrigatório fazer o cadas-
tro, assinar um termo de 
responsabilidade e efetu-
ar a compra do ingresso 
individual no valor de R$ 
10,00 (dez reais) por ofici-
na. A taxa simbólica inclui 
material fornecido pela or-
ganização.

Com vagas limitadas, 
cada ingresso é válido 
para o horário da turma 
da compra. Na bilheteria 
serão vendidos ingressos 
apenas para horários dis-
poníveis do dia, não sendo 
possível a venda antecipa-
da para os dias posteriores.
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Clube Kids Flamboyant - 
Oficina de Cupcake
Local: Piso 2 Átrium. Período: 
24 a 27 de outubro de 2019. 
Horário de funcionamento: 
14 às 20 horas (obs.: a última 
turma entrará as 19h20 para 
as atividades se encerrarem às 
20 horas). Inscrições: R$ 10,00 
(dez reais) - convite individual 

Serviço
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cONFiRa O QUe aBRe e FecHa 

cOmemORações

Veja o que abre e fecha no aniversário de Goiânia

Nesta quinta-feira, 
24 de outubro, 
comemora-se o 

aniversário de 86 anos 
de Goiânia. A Prefeitura 
de Goiânia divulga mu-
danças nos atendimentos 
dos órgãos municipais 
em razão do feriado. Al-
guns departamentos não 
funcionar, com exceção 
dos que exigem plantão 
permanente, como servi-
ços de saúde e limpeza 
pública.

O Centro Administra-
tivo, no Parque Lozandes, 
retoma os atendimentos 

na segunda-feira (28/10), 
em decorrência do feria-
do do Servidor Público, 
celebrado na próxima 
sexta-feira (25/10).

Quem precisar dos 
serviços das lojas Atende 
Fácil, todas as unidades 
estarão funcionando nor-
malmente na sexta-feira, 
dia 25, no Paço Municipal, 
Estação Ferroviária e no 
Shopping Cidade Jardim.

Saúde
Os casos de urgência 

e emergência serão aten-
didos nas unidades de 

saúde da capital que fun-
cionam 24 horas por dia 
conforme classificação de 
risco, ou seja, com priori-
zação das situações mais 
graves.

O departamento de 

Controle de Zoonoses po-
derá ser acionado pelos 
telefones 3524-3131 ou 
3524-3130 quando pre-
senciados casos de ani-
mais agressivos. Em caso 
de mordida, a pessoa fe-

rida deve procurar com 
urgência a unidade de 
saúde mais próxima.

Para as situações de 
urgências e emergências 
em residências, locais de 
trabalho e vias públicas, 

a população deve acio-
nar o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) pelo número 192, 
que conta com Central de 
Regulação, profissionais e 
veículos de salvamento.

Serviços essenciais funcionam 
em regime de plantão neste 
feriado, em que a capital 
comemora 86 anos de fundação
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* Unidades de saúde 24 horas: só urgência e emergência
- Cais Amendoeiras
- Cais Bairro Goiá
- Cais Campinas
- Cais Chácara do Governador
- Cais Deputado João Natal (Vila Nova)
- Cais Finsocial
- Cais Jardim Guanabara III
- Cais Novo Mundo
- Ciams Novo Horizonte
- Ciams Urias Magalhães
- Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - CROF
- Hospital e Maternidade Dona Iris
- Maternidade Nascer Cidadão
- Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA)   Itaipu
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA)   Noroeste

 Vacinação contra Sarampo
-Dois postos de saúde estarão abertos em regime de 
plantão para vacinar o grupo prioritário contra  sarampo 
nos dias 24,25,26 e 27 de outubro.

Cais Campinas e  Centro Municipal de Vacinação (Setor Pe-
dro Ludovico) Horário: 8h às 17h

Assistência Social
As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social 
(Seas) percorrem as ruas de Goiânia realizando a busca 
ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em con-
tato pelo telefone 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiâ-
nia também funciona 24 horas e não é diferente durante 
o feriado. Informações podem ser obtidas pelos números 
3524-2643 ou 3524-2689. Outras unidades que também 
têm atividades normais durante o período são a Casa da 
Acolhida (3524-2480), o SOS Criança e Complexo 24 Horas 
(3524-1859 / 3524-1856) e o Residencial Professor Niso 
Prego (3524-1882).

Comurg
Mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de 
lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os aten-
dimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento 
de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários 
poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Guarda Municipal
A segurança dos prédios e logradouros públicos do mu-
nicípio, como escolas, parques e unidades de saúde, conti-
nua sendo realizada diariamente pelos agentes da Guarda 
Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Transporte coletivo
No feriado e durante o fim de semana, a tabela continua 
a mesma. Para mais informações a população pode entrar 
em contato com a CMTC pelos telefones 0800 646 1851/ 
3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 99943-1620; ou, ainda, 
na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Uni-
versitário.

Lazer
Durante o feriado a diversão está garantida no Zoológico 
de Goiânia. As atividades ocorrem das 8h30 às 17h, a en-
trada é R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 
12 anos pagam valor de meia e até os três anos entram de 
graça. Já o Parque Mutirama funciona normalmente, das 
9h às 17h30.

A equipe do Diário 
Central parabeniza 
Goiânia pelos seus 

86 Anos de vida!
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DE GoiÂNia
PassEio ciclÍsTico

Neste próximo domingo (27) as ruas de Anápolis 
irão ganhar um colorido especial com um passeio 

que deve reunir mais de 200 pessoas, entre 
adultos e crianças. Com camisas estampadas 
nas cores rosa e azul, os ciclistas irão pedalar 

em favor da campanha Outubro Rosa, que 
promove a conscientização sobre a prevenção 

contra o câncer de mama. A concentração será a 
partir das 6 da manhã, no estande do Gran Life 

Medical Complex, que fica na Avenida Goiás, 
Setor Central. A saída do passeio está prevista 

para às 07 horas, o percurso terá 20 quilômetros, 
passando pelas principais avenidas da cidade, 
pelo Parque Ipiranga, com parada na Unidade 

Oncológica do Hospital do Câncer em Anápolis, 
onde os participantes irão dar um abraço 

simbólico na unidade hospitalar, retornando ao 
local da partida. 

oUTlET
Os moradores de Goiânia que pretendem 
ir às compras durante o feriado de 24 de 

outubro, quando a cidade completa 86 anos, 
já podem incluir no roteiro o Outlet Premium 
Brasília. Localizado a menos de duas horas, o 

empreendimento conta com preços atrativos – 
são descontos de até 80 % em grifes nacionais e 
internacionais – e funciona das 9h às 21h. Por lá, 

os visitantes poderão renovar o guarda-roupa de 
adultos e crianças com roupas e acessórios das 
melhores marcas no mercado entre elas: Ellus, 
Lacoste, Under Armour, dentre outras mais de 

100 lojas presentes no espaço.
 

 HalloWEEN
O Aparecida Shopping comemorará neste 
sábado (26), a partir das 16h, o Halloween 

Aparecida Shopping. O evento para criançada 
será no espaço coletivo, com caças doces, 

personagens e muitas brincadeiras. Haverá 
também um concurso de fantasias para os 

pequenos que forem fantasiados. O evento é 
gratuito.

ciNQUENToNa
Plantar 1 milhão de árvores até a comemoração 

dos seus 50 anos, em  2026,é a meta dos 
empresários Antônio Carlos e Paulo Roberto 
da Costa, diretores da Tropical Urbanismo. O 

objetivo da empresa é presentear a cidade com 
mais verde e árvores. O pontapé inicial da ação 

acontece na quarta-feira, 24, com plantio de 
1390 mudas e entrega de espaço público de 

convivência no bairro Bela Goiânia. O espaço, 
de uso livre para moradores do bairro e da 

região vizinha, conta com academia ao ar livre, 
playground, pista de caminhada, pergolado,  

quadra poliesportiva e jardim.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Réveillon - Os empresários Rodrigo Borges e Vanilson Bueno, e o ator Eri Johnson foram recebidos pelo agente 
artístico e empresário Raphael Eduardo na festa de lançamento do Camarote do Réveillon Volta ao Mundo 2020.

Dama na moda - A primeira-dama do Distrito Federal, 
Mayara Albuquerque, deu rasante no São Paulo Fashion 
Week para prestigiar o desfile da estilista mineira Fabiana 
Milazzo, que contou com as peças da joalheira brasiliense 
Miranda Castro e para buscar inspirações para fomentar o 
desenvolvimento do setor de moda da capital do país. 

2 3

4

Reinauguração - A empresária Richássona 
Yana recebeu convidados no último dia 16/10, 
para reinauguração de sua clínica: Yana Estética. 
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Happy Hour - O cantor sertanejo Marco Travi se apresenta nesta 
sexta-feira (25), a partir das 18 horas, na praça de alimentação do 
centro de compras do Lozandes Shopping. A entrada é gratuita. 
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Festival da adoção
Quando: 26 de outubro (sábado)
Horário: Das 12h às 19h 
Onde: Área externa da praça 
de alimentação do Passeio das 
Águas Shopping
Programação gratuita: 13h 
– Palestra “Como prevenir o 
câncer de mama em cadelas e 
gatas” - Dra. Ruth Guedes, da 
Petville Premium
13h30 – Concurso de fantasia 
“Pet Rosa”
15h – Palestra “Meu pet precisa 
de fisioterapia?” - Dra. Giselle 
Bonifácio Neves Mendonça, da 
GBR Reabilitação Veterinária
16h – Palestra “Vacinação para os 

animais domésticos” - Dra. Fer-
nanda Araújo de Paula, do Consul-
tório Veterinário Santa Luzia
18h – Palestra “Como cuidar 
e resgatar animais de rua” - 
Pauliane Rodrigues e Débora 
Lemes, representantes da Co-
missão Especial de Proteção e 
Defesa Animal da OAB/GO
Para adotar é necessário: Ser 
maior de 18 anos, portar docu-
mento de identificação e com-
provante de endereço e passar 
pela triagem. 
Taxa de Adoção: R$ 40
Observação Todos os animais 
estão castrados, com vacina e 
vermífugo em dia.

serviço

adoção 

Festival de Adoção Pet chama a atenção 
para o câncer de mama nos animais, 
faz concurso de fantasia e palestras

os pets merecem se 
divertir e não fal-
tam eventos para 

os tutores aproveitarem 
ao lado do melhor ami-
go. Neste sábado, dia 26 
de outubro, o Passeio das 
Águas Shopping, junta-
mente com os voluntá-
rios da ONG Santuário, 
realizará, das 12h às 19h, 
o 13º Festival de Adoção, 
com direito a adoção de 
animais, palestras e con-
curso de fantasia.

Para aqueles que já 
são cientes da responsa-
bilidade de acolher um 
bichinho e estão de bra-
ços abertos para receber 
um novo membro da fa-
mília, a ação contará com 
um espaço para adoção, 
com cerca de 30 cachorri-
nhos e 25 gatinhos já va-
cinados, castrados e ver-
mifugados. Para adotar 

é necessário apresentar 
documento de identifica-
ção pessoal, comprovante 
de endereço e ser maior 
de 18 anos. Os interes-
sados também passam 
por entrevista e pagam 
uma taxa de R$ 40,00, 
que será destinada ao 
custeio de outros pets 
e para a construção da 
nova sede da ONG.

Além disso, o Festival 
de Adoção do Passeio das 
Águas Shopping contará 
com uma programação 
mega especial e gratui-
ta. Em apoio ao Outubro 
Rosa, que tem o intuito 
de conscientizar a popu-
lação sobre o câncer de 
mama, às 13h, a Dra. Ruth 
Guedes, da Petville Pre-
mium, ministrará a pales-
tra “Como prevenir o cân-
cer de mama em cadelas 
e gatas”. Além disso, para 

incentivar ainda mais a 
campanha, às 13h30, co-
meçará o concurso de 
fantasia “Pet Rosa”, para 
concorrer aos prêmios, 
basta levar seu animal-
zinho fantasia. Esse é um 
assunto de extrema im-
portância já que segundo 
o portal do Conselho Fe-
deral de Medicina Veteri-
nária (CFMV) a incidência 
de tumor em cadelas é 
de cerca de 45% quase o 
dobro dos casos das do-
enças em mulheres e que 
aproximadamente 30% 
das gatas são identifica-
das com o tumor maligno.

O evento ainda terá, 
às 15h, a palestra “Meu 
pet precisa de fisiotera-
pia?”, ministrada pela Dra. 
Giselle Bonifácio Neves 
Mendonça, da GBR Re-
abilitação Veterinária. 
Às 16h, a Dra. Fernanda 

Araújo de Paula, do Con-
sultório Veterinário Santa 
Luzia, ministrará o tema 
“Vacinação para os ani-
mais domésticos”. E para 
finalizar, às 18h, as repre-
sentantes da Comissão 
Especial de Proteção e 
Defesa Animal da OAB/
GO, Pauliane Rodrigues e 
Débora Lemes, darão di-
cas sobre “Como cuidar e 
resgatar animais de rua”.  

Uma van do Projeto 
Reciclando Patas também 
estará no evento para ex-
plicar sobre o trabalho re-
alizado por eles e para re-
crutar voluntários. A ONG 
desenvolve, produz e doa 
cadeirinhas de rodas para 
animais que tenham nas-
cido com má formação ou 
que sofreram acidentes, 
para que esses bichinhos 
tenham uma chance de 
terem uma vida melhor.

E, com o intuito de 
alegrar ainda mais o dia, 
quem visitar a atração 
poderá se divertir no pu-
la-pula (crianças acom-
panhadas de 04 a 10 
anos) e se deliciar com 

algodão doce e pipoca 
gratuitamente para to-
dos. Participar de sorteios 
de brindes do Megan Pet 
e ainda levar amostras 
da ração da Ser Pet Nu-
trition para casa.
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Cerca de 55 bichinhos, entre cães 
e gatos, estarão disponíveis para 
adoção no Passeio das Águas 
Shopping. A ação acontece neste 
sábado, das 12h às 19h
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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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Homenagem 

Mundo homenageia os 
79 anos de vida do Rei Pelé

Vossa Majestade 
do Futebol, Edson 
Arantes do Nasci-

mento, o Rei Pelé com-
pleta 79 anos nesta quar-
ta-feira (23). O jogador 
marcou 1.282 gols em 
toda a carreira. O eterno 
camisa 10 do Brasil foi 
homenageado nas redes 
sociais por diversos clu-
bes e instituições. A Fifa 
publicou um vídeo do 
jogador com a legenda 
“o único jogador a vencer 
três copas do mundo”. A 
mensagem faz referência 
aos titulos conquistados 
pela seleção canarinho 
em 1958 (Suécia), 1962 
(Chile) e 1970 (México).

 O talento de Pelé tam-

bém foi celebrado pela 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) que pos-
tou uma fotografia do Rei, 
diante da Taça Jules Rimet, 
junto à mensagem “o ani-
versário é dele, mas o pre-
sente sempre foi nosso”.

Em tributo a mais um 
aniversário de Pelé, o 
Santos vai estampar uma 
coroa sobre o escudo do 
Peixe, na camisa número 
10 do time,  até o final 
desta temporada. 

A Rádio Nacional tam-
bém presta reverência ao 
Rei. Ouça o primeiro gol de 
Pelé na final entre Brasil e 
Itália, na Copa do México, 
em 1970, narrado pelo lo-
cutor Jorge Cury.

Fifa recorda que o brasileiro foi 
o único a conquistar três Copas
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