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n Fim de ano animado na Assembleia: 
além do polêmico projeto de reforma 
da previdência, devem chegar à Casa 
matérias tão importante quanto, den-
tro do ajuste que o governo Ronaldo 
Caiado enfim resolveu enfrentar. 

n A comentada candidatura do de-
putado federal Elias Vaz, pelo PSB, 
a prefeito de Goiânia, se acontecer, é 
repetitiva, nem um pouco inovadora 
e tem sabor de “velha política” – em 
termos de esquerda, naturalmente. 

n Atendendo a requerimento do depu-
tado federal José Nelto, o TCU enviou à 
Câmara um dossiê detalhado sobre as 
falhas nos serviços de energia elétrica 
em Goiás, de 2015, época da antiga 
Celg, até hoje, hora da Enel.

n O Popular noticiou que um projeto 
aprovado, o que liberou os depósitos 
judiciais, seria alvo de obstrução por 
parte da oposição. Notícia errada, 
óbvio. Onde é que já se viu obstruir 
matéria já transformada em lei?

n O ministro da Economia Paulo Gue-
des estuda a hipótese de extinção de 
300 fundos mantidos pelo governo 
federal, inclusive o FCO – suspeito de 
muito pouca eficiência como promotor 
do desenvolvimento regional.

n Para um amigo, o ex-gover-
nador Marconi Perillo deveria 
deixar de lado a expectativa de 
voltar à política. “Ninguém sobre-
vive a 5 operações policiais: Monte 
Carlo, Lava Jato, Decantação, Cash 
Delivery e Compadrio”, diz. 

n Saiu cálculo atualizado sobre os 
gastos do governo de Goiás com a 
folha de pagamento: de cada R$ 100 
referentes à Receita Líquida Corrente, 
R$ 86 vão para quitar os salários dos 
funcionários públicos ativos e inativos. 

n O longa-metragem “Iris Rezen-
de – Uma Vida em Movimento”, 
lançado dia 24 último, deixou o 
prefeito de Goiânia feliz da vida. 
Com 1:20, o filme começa com Iris 
criança, fazendo as malas para se 
mudar para Goiânia. 

n O secretário Ernesto Roller e seu 
assessor Misael Oliveira estão se 
esforçando no contato com os de-
putados da base caiadista, buscando 
recuperar o terreno perdido como 
articuladores do governo do Estado.

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

Nesta semana, chega à Assembleia o projeto de reforma da previdência estadual – que pode ser 
definido como o maior desafio que um governador já enfrentou em Goiás, em qualquer tempo. 
Trata-se de um verdadeiro vespeiro, envolvendo direitos e expectativas de milhares e milhares 
de servidores, por um lado, e a sustentabilidade financeira do Estado, por outro. Antes do gover-
nador Ronaldo Caiado, todos os inquilinos do Palácio das Esmeraldas, desde sempre, fugiram 
desse enfrentamento, deixando que se acumulasse o que hoje se transformou em um déficit 
anual de quase R$ 3 bilhões, subindo sem parar, com chances de chegar ao dobro em menos de 
10 anos. Mexer com isso não é para qualquer um – e Caiado deve estar se sentindo fortalecido 
o suficiente para se lançar nessa que será uma batalha sangrenta, mesmo porque deputado 
não gosta de votar contra o funcionalismo – especialmente numa Assembleia em que mui-
tos parlamentares são da carreira. Mas a reforma é item prioritário do “dever de casa”, talvez 
o mais crucial, e a partir de agora é luta que o governador vai peitar para tentar inscrever o 
seu nome entre os inquilinos de maior destaque do Palácio das Esmeraldas.
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DEBatE SoBRE iNcENtiVoS FiScaiS ocoRRE EM toDo o paíS E NÃo SÓ EM GoiÁS
Em um grande número de Estados, não só em Goiás, ferve neste momento o debate sobre os incentivos fiscais – Tocantins, Santa Catarina, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará e até o Amazonas da sacrossanta Zona Franca de Manaus, de importância econômica m undial. A exemplo 
de Goiás, há CPI também no Mato Grosso, investigando os descaminhos das isenções de ICMS dos últimos anos. Está claro, em todo o país, que não 
dá mais para ancorar o desenvolvimento regional apenas na distribuição desvairada de regalias tributárias, como aconteceu em Goiás, de onde saem, 
por exemplos, carros da Hyundai que custam R$ 100 mil reais e recolhem R$ 250 reais de impostos, ou frangos que são vendidos pelo mesmo preço 
daqueles produzidos por frigoríficos de zonas não incentivadas, embora os daqui sejam isentos de ICMS. Já é hora de dar um basta nessa situação. 

HaRolDo caEtaNo NÃo paSSa pElo SENaDo paRa iNtEGRaR o cNMp
Depois de ter o nome do procurador Lauro Machado rejeitado pelo Senado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, o 
MP de Goiás insiste no erro e acaba de escolher o promotor Haroldo Caetano para concorrer a uma vaga no CNMP. Se passar pelo filtro 
inicial, que é a aprovação das seções estaduais da instituição, Haroldo Caetano está destinado a levar dos senadores – em sua maio-
ria conservadores - reprovação ainda pior que a de Lauro Machado. Ele assinou manifesto contra o impeachment de Dilma Rousseff 
(apresentando-se como “jurista), apoiou os blacks blocs, foi a manifestações a favor do PT e, em relação aos próprios colegas, escreveu 
artigos contra o auxílio alimentação. Seria um ótimo currículo nos tempos da esquerda no poder. 

NoVa poStURa DE iNDEpENDÊNcia Da aSSEMBlEia JUStiFica a REElEiÇÃo DE liSSaUER
A semana que se inicia será marcada pela consolidação de mais um período para Lissauer Vieira como presidente da Assem-
bleia: ele permanecerá no posto até 31 de janeiro de 2023, um mês a mais que o atual mandato do governador Ronaldo Caia-
do. É a primeira vez que ocorre uma reeleição dentro da mesma Legislatura e mais surpreendente ainda com a folgada ante-
cipação – o pleito, em condições normais, só ocorreria em meados do ano que vem. Lissauer Vieira encarna a nova postura de 
independência do Legislativo face ao Executivo, algo inédito na história da Assembleia e uma nova realidade que os agentes 
políticos estaduais acabaram tendo que digerir, dada a eficiência da manobra comandada pelo deputado de Rio Verde.

VaGa DE DESEMBaQRGaDoR Da oaB-Go DEVE FicaR paRa alGUÉM liGaDo ao GoVERNo
Começam agora em novembro as inscrições junto à OAB-GO dos advogados interessados em integrar a lista sêxtupla para o preenchimento 
de uma vaga de desembargador referente ao quinto constitucional. Dois candidatos potenciais são tidos como os mais fortes: o secretário da 
Casa Civil Anderson Máximo e o secretário de Governo Ernesto Roller, o primeiro procurador do Estado e o segundo advogado de carreira. O 
atual presidente da Ordem Lúcio Flávio sempre criticou a indicação de nomes ligados ao governismo e, mais ainda isso, fez do compromisso 
de não repetir essa prática uma das principais bandeiras das suas duas eleições para o comando da OAB-GO. Mas, agora, caminha para repetir 
um comportamento que condenou com veemência. Ele já tem um irmão nomeado e consta que fez mais indicações à sombra do Palácio das 
Esmeraldas. Caso típico de faça o que eu falo, não o que faço.

UMa pEDREiRa cHaMaDa aNtÔNio GoMiDE No caMiNHo DE RoBERto NaVES
Não é para qualquer um a pedreira que espera o prefeito Roberto Naves no ano que vem: enfrentar nas urnas o maior mito eleitoral da histó-
ria de Anápolis, maior até que os dois irmãos Santillo (na primeira fase), ou seja, o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide – que já 
administrou a cidade e saiu com 85% de aprovação, índice que pode ser considerado como praticamente uma unanimidade. Até agora, Naves 
não tem nenhum trunfo: sem partido (deixou o PTB), procura um jeito para se aproximar do governador Ronaldo Caiado, sonhando adquirir 
alguma força (Caiado é nascido em Anápolis e tem influência política lá). Também não faz uma gestão que possa ser considerada diferenciada, 
no máximo um feijão com arroz que investe pesado em publicidade – muito além do razoável para uma prefeitura daquele tamanho.

REFoRMa Da pREViDÊNcia É o MaioR DESaFio
QUE UM GoVERNaDoR JÁ ENFRENtoU EM GoiÁS
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estado

Municípios serão automaticamente 
incluídos na Reforma da Previdência

No mesmo dia em 
que o Senado vo-
tou, em segundo e 

último turno, a Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) da Reforma 
da Previdência, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
anunciou que o texto 
que versa sobre o mes-
mo tema no Estado, e 
que será encaminhado 
até o início da semana 
que vem à Assembleia 
Legislativa, vai dispor 
de acréscimos sugeridos 
pela Federação Goiana 
dos Municípios (FGM).

Durante reunião no 
final da tarde da última 
terça-feira, dia 22, no 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, o presidente da 
instituição e prefeito de 
Campos Verdes, Haroldo 
Naves, entregou um do-
cumento ao governador 
solicitando que a PEC es-
tadual passe a valer em 
60 dias, de forma auto-
mática, em todos os 176 
municípios que têm regi-
me de fundo previdenci-
ário, após ser aprovada e 
promulgada na Alego.

“Nós precisamos, de 
cada vez mais, dar condi-
ções de governabilidade 
para as pessoas. Imagine: 
você está numa cidade e 
o servidor se aposenta de 
um jeito; depois vai para 
outra, e a regra é dife-
rente. Não vamos come-
ter esse erro”, destacou o 
governador, ao lembrar 
que o texto nacional não 
incluiu estados e muni-
cípios, sendo que foi ne-
cessária a apresentação 
de uma PEC paralela para 

tentar resolver a situação.
A mesma opinião foi 

compartilhada pelo pre-
sidente da Alego, depu-
tado Lissauer Vieira, que 
compareceu à reunião. 
“Não vamos cometer a 
mesma irresponsabili-
dade que o Congresso. 
Os municípios precisam 
estar incluídos e, apesar 
de ser um tema delicado, 
a reforma da previdência 
é necessária para que 
sobre dinheiro para os 
investimentos públicos”, 
ressaltou o parlamentar, 
ao informar que tão logo 
a matéria chegue à Casa 
já será encaminhada para 
a Comissão Mista.

O vice-governador 
Lincoln Tejota classificou 
como “ato de coragem” a 
posição do governador 
Ronaldo Caiado de enca-
minhar uma proposta de 
reforma da previdência. 
“Todos os meses temos 
aportado R$ 230 milhões 
para complementar o pa-
gamento da previdência. 
São recursos que dei-
xam de ser aplicados em 
benfeitorias que a nossa 
sociedade precisa”, res-
saltou. Ainda de acordo 
com o vice-governador, 
até 2028, Goiás terá 44% 
dos servidores civis apo-
sentados e 35% dos mi-

litares na inativa.

Simetria
Durante entrevista co-

letiva após a reunião com 
os prefeitos, o governador 
Ronaldo Caiado afirmou 
que a PEC estadual da 
reforma da previdência 
estará em “simetria” com 
a proposta federal. “Tudo 
o que estamos fazendo 
tem como propósito atin-
gir a responsabilidade 
fiscal. Não dá para que-
rer desenhar 27 textos 
diferentes no Brasil. Nós 
estamos fazendo aqui o 
que vem sendo modu-
lado pelo Congresso. O 
Estado não pode apenas 
consumir 100% daquilo 
que 7 milhões de goianos 
produzem. Nós temos que 
ser um Estado em que a 
grande parcela da arre-
cadação seja direcionada 
para investimentos em 
saúde, educação, segu-
rança pública”, comple-
mentou o governador.

De acordo com Caiado, 
todas as ações que visam 
o ajuste fiscal são coorde-
nadas. “Vamos, também 
reduzir esse valor de R$ 
8 bilhões direcionados, 
como incentivo fiscal, 
para poucos. Nossa meta 
é priorizar os municí-
pios mais carentes, com 

verbas do Fundo Cons-
titucional de Financia-
mento do Centro-Oeste 
[FCO] e outros créditos, 
para acabar com as de-
sigualdades regionais 
no nosso Estado.”

Municípios
O prefeito de Rio Ver-

de, Paulo do Vale, agra-
deceu ao governador 
Ronaldo Caiado por dar 
aos municípios a opor-
tunidade de participa-
rem da discussão. “Sabe-
mos da importância de 
fazer a reforma da pre-
vidência para viabilizar 
não só o Brasil, mas os 
estados e os municípios. 
É ali que tudo acontece”, 
relatou. Já Gilmar Alves, 
gestor de Quirinópolis, 
disse que modificar o 
sistema previdenciário 
evitará que o poder pú-
blico adote alternati-
vas mais penosas como, 
por exemplo, aumentar 
impostos para cobrir o 
rombo. Sem a reforma, 
concluiu, “fica insusten-
tável governar”. 

Representando a 
Agência Goiana dos Mu-
nicípios (AGM), o prefeito 
de Bonfinópolis, Kelton 
Pinheiro, defendeu que a 
ideia central seja a uni-
ficação das previdências 

em todo o Estado. E elo-
giou o governador por 
acolher a opinião dos 
prefeitos. Apesar de sua 
cidade apresentar supe-
rávit quando o assunto 
é previdência, Kelton de-
fendeu que é preciso ter 
um espírito coletivo e de 
união. “Precisamos pensar 
nos prefeitos que estão 
passando por dificulda-
des imensas, com fundos 
de previdências deficitá-
rios. Goiás é formado por 
vários municípios, mas é 
um Estado só.”

Além dos prefeitos de 
todas as regiões do Esta-
do, também participaram 
da reunião a secretária 
da Economia, Cristiane 
Schmidt; o presidente da 
GoiásPrev, Gilvan Cândi-
do; o deputado estadual 
Dr. Antônio; o vice-pre-
sidente da Agehab, Luiz 
Sampaio; e o assessor 
especial da Governadoria, 
Lineu Olímpio.

Situação do 
Estado é crítica

A discussão em torno 
de uma reforma da Pre-
vidência em Goiás teve 
início na última quinta-
-feira, dia 17, quando 
o governador Ronaldo 
Caiado se reuniu com 

parlamentares e outras 
autoridades no Estado. 
Na ocasião, o economista 
e especialista no assunto, 
Paulo Tafner, apresentou 
números sobre a atual si-
tuação previdenciária de 
Goiás, comparando com 
dados de 10 anos atrás e 
projetando o cenário para 
daqui uma década.

Em resumo, o espe-
cialista afirmou que a 
situação do Estado é 
crítica. Como exemplo, 
mostrou que Goiás vai 
fechar 2019 com um 
rombo previdenciário de 
R$ 2,9 bilhões. Se nada 
for feito, em 2029 o 
montante subirá para R$ 
5,9 bilhões. Tal situação, 
avaliou, “pode virar um 
quadro de total falência 
do Estado de Goiás”.

O economista lamen-
tou que “dificuldades po-
líticas no âmbito federal” 
tenham impedido o cur-
so natural da reforma da 
Previdência apresentada 
pelo Governo Federal, 
que deveria incluir esta-
dos e municípios. Como 
não foi o caso, afirmou 
que Goiás, diante do dé-
ficit que apresenta, não 
pode aguardar uma nova 
rodada de discussões 
acerca das regras para o 
âmbito local.

Durante reunião 
com prefeitos, 
governador 
Ronaldo Caiado 
diz que Goiás 
não cometerá 
o mesmo erro 
que o governo 
federal, que 
deixou de fora da 
discussão estados 
e municípios
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Música 

Passeio das Águas Shopping 
traz novo show de Toni Garrido

Na próxima quarta-
-feira, dia 30 de ou-
tubro, o cantor Toni 

Garrido chega à Goiânia 
para apresentar seu novo 
show solo no Passeio das 
Águas Shopping. A apresen-
tação é gratuita, com início 
às 21h, na Praça de Ali-
mentação, e acontece para 
comemorar os seis anos do 
centro de compras na capi-
tal. Ação também faz parte 
da programação do Projeto 
Executiva no Palco.

Acompanhada por uma 
banda poderosa composta 
por Ronaldo Silva na per-
cussão, Fabio Ferreira no 
baixo e Leonardo Vieira na 
guitarra, a apresentação 
marca o encontro de Toni 
com o Dj Danny Dee, que é 
conhecido por dominar as 
modernas tecnologias de 
discotecagem. Para o show 
no Passeio das Águas Sho-
pping eles prometem uma 
live eletrônica e dançante.

Com muito carisma e 
versatilidade, indo do re-
ggae raiz à música, Toni 
trará para o repertório do 
show as imperdíveis, “Gi-
rassol”, “A Sombra da Mal-
dade”, “Estrada” e “O Erê”. 
Além dessas, as canções 
interpretadas por ele, como 
“Solteiro no Rio de Janeiro” 
e “Palco”, de Gilberto Gil, 
“Lilás”, de Djavan, “Saideira”, 

da Banda Skank, “Pescador 
de Ilusões da Banda”, do O 
Rappa, entre outros suces-
sos, também fazem parte 
da apresentação.

Toni Garrido é conside-
rado um dos maiores inter-
pretes da música brasileira 
e tem no currículo mais de 
30 anos de carreira.  Além 
de cantor ele é compositor, 
apresentador de televisão 
e ator. O carioca, nascido 
em Belford Roxo (RJ), es-
tourou no Brasil em 1994 
quando assumiu o vocal do 
Cidade Negra. Atualmente, 
além das apresentações 
que realiza com o grupo 
de reggae, Toni ainda toca 
a sua carreira individual e 
participa de projetos para 
lá de especiais, como a 
banda Black Carlos, uma 
parceria com George Isra-
el (ex-Kid Abelha) e Felipe 
Cambraia (Os Infernais), 
que homenageia a dupla 
Roberto e Erasmo Carlos.

O evento, que acontece no próximo dia 30, será realizado em comemoração aos seis anos do shopping na capital
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Bretas

Oportunidade 
Supermercado abre 
vagas de empregos
Pelo quinto mês consecu-
tivo, o Brasil teve um saldo 
positivo na geração de em-
prego formal. Os dados são 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged). Aumentando a 
oferta de empregos formais 
em Goiás, o Bretas oferece 
15 vagas em quatro municí-
pios goianos – Goiânia, Apa-
recida de Goiânia, Caldas 
Novas e Formosa.

Estão em aberto vagas 
para encarregado de açou-
gue, padaria e hortifrúti. 

Além de operador de cai-
xa, repositor de mercearia, 
ajudante de depósito, ana-
lista de RH entre outros. 
Para se candidatar a vaga 
de encarregado, é impor-
tante ter o Ensino Médio 
completo ou superior em 
andamento, ter facilidade 
em informática, boa co-
municação, liderança e ser 
proativo. Destaca-se o con-
corrente que tiver experi-
ência na gestão de pesso-
as e vivência no varejo.

Para a vaga de  analista 

de RH é necessário ter curso 
superior completo ou cur-
sando em administração, 
recursos humanos ou psi-
cologia. Além de informá-
tica intermediária, noções 
de legislação trabalhista e 
conhecimento em todos os 
subsistemas de RH.

Grande parte das opor-
tunidades está na capital, 
na qual são oferecidas 11 
vagas. Os interessados po-
dem se candidatar no site 
- https://eb.vagas.com.br/
cencosudbrasil/bretas.
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serviço
Comemoração dos seis 
anos do Passeio das Águas 
Shopping com show de Toni 
Garrido. Data: 30 de outubro 
(quarta-feira). Horário: 21h. 
Local: Praça de Alimentação 
do Passeio das Águas Shop-
ping. Valor: Entrada gratuita.
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MaKE B.
Responsável por promover uma hidratação 

potente na pele, com consequente 
preenchimento, não é à toa que o ácido 
hialurônico tornou-se o item queridinho 
na rotina de cuidados diários. Pensando 

nisso, O Boticário por meio do o seu 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, 
estudou a fundo o ingrediente, inovou 

e desenvolveu uma fórmula altamente 
tecnológica e potente para bases e 

batons Make B. que garante proteção, 
prevenção, cobertura e cor para uma 

pele uniforme e lábios preenchidos.

GRaTiDÃo
O Buriti Shopping recebe até o dia 31 
de outubro a exposição Gratidão, da 

artista plástica e pedagoga Carla Neves. 
As telas trabalham a conscientização 
dos sentimentos a partir da exibição 

das emoções da própria autora.  A 
artista utiliza a técnica acrílica sobre 

tela espatulada, colagens com materiais 
recicláveis e texturas diversas, além de 

estampas de animais e borboletas. A 
mostra é gratuita durante o horário de 

funcionamento do shopping.

liVRo
Empreendedoras de Alta Performance 

de Goiás Editora Leader lança 
Empreendedoras de Alta Performance de 
Goiás Obra faz parte da coleção que terá 

um livro de cada Estado brasileiro O livro 
Empreendedoras de Alta Performance 

de Goiás é o registro dos legados e 
trajetórias de mulheres que realizaram 

seus sonhos em diversos setores. São 
26 coautoras, das áreas de educação, 

estética, moda, comércio, Coaching, 
gestão, saúde, entre outras.

PRocEsso sElETiVo
O Instituto de Gestão e Humanização 
(IGH) - Organização Social gestora do 

Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. 
Jurandir do Nascimento (HMI), Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 
(HEMNSL) e do Hospital Estadual de 

Urgências de Aparecida de Goiânia 
Dr. Cairo Louzada (Huapa) – realiza 

inscrições para processo seletivo até 
o dia 29 de outubro, para contratação 
celetista e formação de cadastro de 

reserva. O processo pretende preencher 
59 vagas entre as três unidades, sendo 

9 efetivas e 50 para cadastro reserva. O 
edital está disponível no site do instituto 

(www.igh.org.br).

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Luxo de festa - O Cerimonialista Lourenzo Brito e o Coach Everton Rosa prestigiaram 
Jantar do Congresso Luxo de Festas Gramado no Castelo Saint Andrews.

Desfile - Em comemoração aos 18 anos da marca Relik, 
a empresária Fran Rapouzeiro (no centro) realizou um 
evento intimista e o lançamento de uma nova coleção. Na 
foto, a influencer Rafaela Katherine e Armando Gadelha, 
que realizou a produção do desfile.

2 3

4

Sertanejeiro - O digital influencer Renato Sertanejeiro 
realiza amanhã (29) a terça do Sertanejeiro, no Vilão 
Premium com o lançamento oficial do Caldas Country.
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Odontologia - Os odontólogos Francis Lima, sua 
esposa Heloisa Lima e o filho casal Flávio Lima, receberam 
a imprensa e formadores de opinião, na Primordialle Oral 
Clinic para apresentar o ‘Smile Host’.
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café
O Pitanga “sabor e equilíbrio” chegou 
em Goiânia como alternativa saudável 
de sanduicheria gourmet e bebidas 
naturais, numa proposta saborosa e 
prática. Agora, o local conta com um 
espaço totalmente especializado em 
café, com novidades deliciosas, mas 
mantendo a essência e proposta que 
o Pitanga sempre teve. Um cantinho 
com jeitinho de casa, com bolos ca-
seiros, pão na chapa, ambrosia, mes-
clados com opções modernas como 
toast de abacate com granola de curry 
e combos de café da manhã.

nova identidade
Para comunicar a modernização e o 
propósito de transparência, o Consór-
cio Nacional Govesa ganhou uma nova 
logomarca, mais jovem, leve e descon-
traída. A empresa com mais de 50 anos 
de tradição apresentará as inovações 
amanhã, 29, com uma palestra com o 

Presidente Executivo da Associação 
Brasileira de Administradoras de Con-
sórcios (ABAC), Paulo Rossi.

Renda extRa
A Promoção Renda Extra - o Melhor 
Ano da Sua Vida, promovida pela Con-
dor desde o mês de agosto, entra em 
sua reta final. No dia 12 de novembro 
será anunciada a super premiação de 
R$ 10 mil por mês durante 12 meses ao 
grande vencedor. Até agora já foram 
milhares de prêmios instantâneos, en-
tre produtos Condor e recargas de ce-
lular, além de prêmios de R$ 1 mil cada. 
Para participar, o consumidor deve ca-
dastrar os cupons fiscais de produtos 
Condor no site oficial da promoção. 
Cada produto comprado dá direito a 
um número da sorte. As escovas de 
dente valem o dobro. Esses números 
dão acesso aos sorteios de premiações 
em dinheiro, que são realizados aos 
sábados pela Loteria Federal.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Caixa já pagou 42% do valor disponível 
para saque imediato do FGTS

Um balanço divul-
gado pela Caixa 
Econômica Federal 

(Caixa), neste sábado (26), 
aponta que foram pagos 
mais de R$ 16,9 bilhões 
a mais de 40 milhões 
de trabalhadores por 
meio do Saque Imedia-
to do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Já receberam o 
dinheiro correntistas da 
Caixa e os nascidos en-
tre janeiro e março que 
foram pessoalmente às 
agências do banco.

Ainda segundo a Caixa, 
que já liberou 42% dos 
R$ 40 bilhões previstos, 
na manhã de hoje o aten-
dimento nas agências foi 
tranquilo “sem intercor-
rências e sem tumulto”. 
Além do atendimento 
especial nas agências no 

sábado (26), o horário es-
tendido continua nesta 
segunda-feira (28). A lista 
das agências com horário 
especial de atendimento 
está no site da Caixa.

Novo cronograma
Conforme anunciado 

esta semana, a Caixa an-
tecipou o calendário do 
Saque Imediato do FGTS 
para mais de 52 milhões 
de trabalhadores. De 
acordo com o novo cro-
nograma, todos os paga-
mentos deverão ser feitos 
pelo banco ainda em 2019. 
A data limite para recebi-
mento dos valores conti-
nua sendo 31 de março de 
2020. Caso o saque não 
seja feito até lá, os valo-
res retornam para a conta 
de FGTS do trabalhador, 
sem qualquer ônus.

Agências retomam pagamentos 
nesta segunda-feira
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Criado há três anos para aproximar farmácias, drogarias, cosméticas e lojas de 
suplementos dos seus clientes, o aplicativo goiano Achouu já contabiliza cerca 
de 240 estabelecimentos e 230 mil produtos cadastrados, além de 42 mil down-
loads. Nele, o usuário encontra medicamentos, cosméticos, suplementos e pro-
dutos da linha de higiene e beleza, por meio de uma interface intuitiva, segura e 
simples, e consegue fazer suas compras sem sair de casa.
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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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Jogos militares

Brasil garante 3º lugar geral 
nos Jogos Mundiais Militares

Com a conquista de 6 
medalhas (1 ouro, 2 
pratas e 3 bronzes) 

nesse domingo (27) o 
Brasil garantiu a tercei-
ra posição do quadro de 
medalhas da 7ª edição 
dos Jogos Mundiais Mi-
litares, que aconteceram 
em Wuhan, na China.

Ao final do evento 
a delegação brasileira 
conquistou um total de 
88 medalhas (21 ouros, 
31 pratas e 36 bronzes). 
A primeira posição ficou 
com a China, com 239 
conquistas (133 ouros, 64 
pratas e 42 bronzes), en-
quanto a Rússia foi a se-
gunda, com 161 premia-
ções (51 ouros, 53 pratas 

e 57 bronzes).
Desta forma o Brasil 

alcança a meta estabe-
lecida de manter o Bra-
sil entre as três maiores 
potências desportivas 
militares entre todas as 
nações que integram o 

Conselho Internacio-
nal do Esporte Militar 
(CISM), que tem papel 
importante na organiza-
ção dos jogos.

Brasil nos Jogos
O Brasil esteve pre-

sente em todas as edi-
ções do Jogos Mundiais 
Militares. Se, em 1995, o 
país ocupou uma modes-
ta 36ª posição no quadro 
de medalhas, atualmen-
te pode ser considerado 
uma das grandes forças 

da competição.
Esta mudança de pa-

tamar aconteceu em 
2011, quando a dele-
gação brasileira garan-
tiu a primeira posição 
do quadro de medalhas 
com 114 conquistas (45 

ouros, 33 pratas e 36 
bronzes). Nesta oportu-
nidade a sede foi a cida-
de do Rio de Janeiro.

Os Jogos de 2011 re-
ceberam 4.218 atletas 
representando 111 paí-
ses. Os 10 dias do evento 
contaram com disputas 
em 20 modalidades, sen-
do que 6 delas eram tipi-
camente militares.

Quatro anos depois o 
Brasil voltou a ter uma 
campanha de destaque. 
Conquistou o total de 84 
medalhas (34 ouros, 26 
pratas e 24 bronzes) e ga-
rantiu a segunda posição 
no quadro de medalhas.

Wuhan 2019
Agora em Wuhan, o 

Brasil alcança sua tercei-
ra melhor campanha na 
história dos Jogos Mun-
diais Militares e confirma 
seu lugar entre as potên-
cias do evento esportivo.

País conquista 
88 medalhas, 21 
delas de ouro
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