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n O prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha denunciou que uma grande 
empresa deixou de ir para a sua cidade 
por conta da suposta insegurança jurí-
dica sobre os incentivos fiscais. Como 
não deu o nome, pareceu blefe.

n Edealina conseguiu o seques-
tro judicial de R$ 2,54 milhões das 
contas do do Estado para garantir 
seus 25% do ICMS alvo de renúncia 
em programas de incentivos fiscais 
nos últimos 20 anos. Os demais 
246 têm o mesmo direito. 

n Os dissidentes caiadistas expulsos 
do MDB, liderados pelo prefeito de Ca-
talão Adib Elias, estão completamente 
sem rumo e continuam sem saber que 
partido procurar, depois de cogitar fi-
liação ao DEM, Novo, PTB e PP. 

n Não deu na mídia, mas o depu-
tado Zé Carapô (DC) tentou se can-
didatar a presidente da Assembleia 
e chegou a falar com o governador 
Ronaldo Caiado so. Acabou atrope-
lado pelo rolo compressor da ree-
leição de Lissauer Vieira. 

n O deputado estadual Sebastião Caro-
ço, PSDB, venceu a queda de braço com 
o secretário de Governo Ernesto Roller e 
ganhou do governador Ronaldo Caiado 
o comando político de Formosa e re-
gião. Todos os cargos são agora dele. 

n Iris Rezende sofre pressão para re-
editar a sua festa de aniversário em 
dezembro,na fazenda de Guapó, rea-
lizada ininterruptamente por mais de 
20 anos até 2010, quando ele promo-
veu a última. Responde que não quer.

n O Sindifisco concluiu estudo mos-
trando que as maiores empresas be-
neficiadas pelos incentivos fiscais, em 
Goiás, pagam menos impostos que as 
micro e pequenas enquadradas na me-
nor alíquota do Simples, de 1,25%.

n Surpreenderam as novas críticas fei-
tas pelo deputado Talles Barreto, atri-
buindo os desgastes do PSDB às ges-
tões mal avaliadas do partido (Leia-se: 
de Marconi Perillo e José Eliton) e aos 
processos judiciais contra Marconi.

n Podem apostar, leitora e leitor: presi-
dente da Assembleia Lissauer Vieira vai 
atuar para aprovar o projeto de reforma 
da previdência do pelo governador Ro-
naldo Caiado. Ele foi o primeiro a conhe-
cer o texto, no Palácio das Esmeraldas. 

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

Os primeiros cálculos de especialistas revelam que o deputado esta-
dual Major Araújo, do PSL, terá o maior tempo de televisão na cam-
panha para prefeito de Goiânia, no ano que vem. A vantagem é de-
corrente do tamanho da bancada do seu partido na Câmara Federal, 
conforme o critério estabelecido pela legislação vigente e que, para 
a eleição de 2010, não mudará mais. É bom anotar que Major Araújo 
é um candidato perigoso, com muitas qualidades: expressa-se bem 
e com contundência, tem carisma, suas posições contra o crime são 
duras, mais ainda quando se trata de corrupção, atendendo assim 
às expectativas do mesmo eleitorado majoritário que elegeu o pre-
sidente Jair Bolsonaro e também votou em Ronaldo Caiado para 
governador. Também tem experiência de voto em Goiânia, tendo 
participado da última chapa de Iris Rezende como candidato a vice 
– cargo a que renunciou para continuar no exercício do mandato de 
deputado estadual que tinha na época e para o qual foi reconduzido 
com facilidade. Até agora, em meio aos que vão ousar enfrentar a 
reeleição de Iris, é o que apresenta maior potencial. 

BaNco QUE iRiS REcUSoU Foi o EScolHiDo DE MaGUito E GUStaVo MENDaNHa
Para levantar o empréstimo de R$ 780 milhões que acaba de ser aprovado pela Câmara de Vereadores, o prefeito Iris Rezende recebeu pro-
postas de vários bancos, mas preferiu a da Caixa Federal por garantir a cobrança de juros e encargos mais baratos. Um detalhe importante 
é que uma das ofertas recusadas veio do Banco Andino, considerada cara. Trata-se do mesmo banco que deu crédito para a prefeitura de 
Aparecida, na época de Maguito Vilela, no valor de R$ 200 milhões, e está contratando uma nova operação agora com Gustavo Mendanha. 
Nem Maguito nem seu sucessor falaram ou falam sobre as taxas negociadas.

alcKMiN É caNDiDato EM SÃo paUlo, MaRcoNi SEQUER É citaDo EM GoiÁS
Em um congresso de municípios paulistas em Campos do Jordão, há poucos dias, o ex-governador e ex-candidato a presidente Geraldo Al-
ckmin foi ovacionado e, pelo menos por conta dos números prefeitos tucanos presentes, saudado como postulante à sucessão de João Dória 
(que deverá disputar o Palácio do Planalto) em 2022. Agora, veja a diferença, leitora e leitor: o ex-governador Marconi Perillo, além de não se 
arriscar a aparecer em público em qualquer canto de Goiás, não tem a coragem de dar as caras sequer nos mini-encontros regionais do PSDB 
que o presidente estadual Jânio Darrot vem promovendo em cidades administradas pelo partido. Nesses eventos, o único nome mencionado 
para disputar o governo de Goiás na próxima eleição é o do próprio Jânio Darrot. Tudo indica que Marconi virou um retrato na parede.

NENHUM GoVERNaDoR MEXEU coM oS pRiVilÉGioS Do FUNcioNaliSMo
O governador Ronaldo Caiado deu um passo crucial para resolver a crise fiscal do Estado, se não a curto prazo, pelo menos em termos de criar 
perspectivas para que um dia o modelo de desequilíbrio entre receita e despesa seja superado em Goiás. Não é novidade: trata-se da reforma da 
previdência do funcionalismo. Servidores públicos, como se sabe, são privilegiados no Brasil. Usufruem de benefícios que nenhuma outra categoria 
profissional possui. Vamos lá: isso é resultado de uma cultura que vem de séculos, entranhada pela herança cartorial da colonização portuguesa. O 
fato é que, mais cedo ou mais tarde, chegaria a hora de uma mudança em Goiás. No plano federal, o presidente Jair Bolsonaro já aprovou uma refor-
ma da previdência e prepara-se, via seu ministro da Economia Paulo Guedes, para atacar em outras frentes, falando até em redução de salários e fim 
da estabilidade, algo impensável até aqui. Aqui, nunca se mexeu nesse vespeiro. Caiado será o primeiro governador a tentar.

iRiS coMEÇoU a FaZER política UMa SEMaNa DEpoiS DE SE MUDaR paRa GoiÂNia
O documentário sobre a vida de Iris Rezende, lançado com grande sucesso pela TV Record, tem um erro: mostra Iris, criancinha, 
preparando a mala para se mudar de Gameleira (hoje Cristianópolis) para Goiânia. Na verdade, ele veio para a capital, com o ob-
jetivo de seguir com os estudos, quando tinha 15 anos. Em uma semana, como aluno da Escola Técnica de Campinas, já estava na 
política escolar como representante de classe escolhido pelos colegas. Um mês depois foi eleito presidente do grêmio estudantil.

paRa DESESpERo DoS MEGaEMpRESÁRioS, pRoGoiÁS Vai paRa a aSSEMBlEia 
Para azar dos setores da economia – poucos – beneficiados pela farra dos incentivos fiscais em Goiás, o ProGoiás não vai mais ser instituído por 
decreto, mas, sim, para maior segurança jurídica, por lei, a ser aprovada pela Assembleia. Isso significa que os deputados, cansados dos ataques dos 
megaempresários contra o Poder, por conta da CPI dos Incentivos Fiscais, poderão retaliar com emendas restritivas, isto é, capazes de cortar pontos 
mais ostensivos da mamata que privilegia os nobres capitalistas estaduais. Não existe clima, entre os parlamentares, para qualquer medida favorável 
à continuidade das benesses tributárias do jeito que estão hoje. A conversa unânime, na Assembleia, é só no sentido de diminuir as isenções de ICMS.

MaJoR aRaÚJo tERÁ o MaioR tEMpo DE tElEViSÃo
Na ElEiÇÃo Do aNo QUE VEM paRa pREFEito DE GoiÂNia

Fotos: Divulgação
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combate à corrupção

Prefeitura de Goiânia vai integrar 
programa de combate à corrupção

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, parti-
cipou na tarde des-

sa terça-feira (29/10) do 
lançamento do Programa 
Time Brasil. Desenvolvido 
com o objetivo de aumen-
tar a transparência no ser-
viço público e o combate à 
corrupção, o projeto piloto 
terá início aqui no Estado 
de Goiás, onde, além de 
Goiânia, poderão aderir os 
outros 245 municípios.

Durante a abertu-
ra do evento, o prefeito 
Iris lembrou que a atual 
gestão instalou recente-
mente novas ferramentas 
que visam aumentar a 

transparência das contas 
do município. “Hoje mes-
mo, inauguramos o nosso 
novo portal com inúme-
ras inovações. Na ferra-
menta estão informações 
referentes a despesas, re-
ceitas, licitações e contra-
tos, folha de pagamento, 
dados organizacionais e 
legislações”, destaca.

Iris recordou ainda que 
foi na atual gestão que 
se regulamentou a lei an-
ticorrupção, que dispõe 
sobre a responsabilização 
objetiva, administrativa e 
civil, de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra 
a gestão pública.

Outra prova de que 
Goiânia sai na frente 
quando se fala em com-
bate à corrupção, segun-
do o Prefeito, foi a assi-
natura de um decreto 
municipal que estabe-
lece procedimentos para 
aplicação de penalida-
des previstas na lei de li-
citações e contratos para 

pessoa jurídica que des-
cumprir parcial ou total-
mente as obrigações con-
tratuais com o Município.

Ao aderir à iniciativa, os 
municípios realizarão uma 
autoavaliação (quanto aos 
pilares transparência, in-
tegridade pública e par-
ticipação social) para, em 
seguida, definir um plano 

de ação, com a adoção de 
medidas para promover 
mudanças na gestão pú-
blica das prefeituras e me-
lhorar, assim, a capacidade 
de detecção e prevenção 
da corrupção. O programa 
também prevê a cons-
trução de indicadores de 
acompanhamento e ava-
liação, bem como a reali-

zação de treinamentos aos 
municípios aderentes.

Participaram do even-
to na Asmego, o ministro 
da Controladoria Geral 
da União, Wagner Rosá-
rio, o vice-governador de 
Goiás, Lincoln Tejota e 
demais autoridades, se-
cretários e prefeitos dos 
municípios goianos.

Prefeito Iris Rezende destacou, 
durante do evento de lançamento, 
as recentes ferramentas implantadas 
pela Prefeitura no combate à 
corrupção e na transparência de dados 
públicos, entre elas o novo portal da 
administração municipal
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Câmara pode votar projeto que 
amplia porte de armas de fogo no país
O plenário da Câmara dos 
Deputados vai tentar votar 
esta semana o projeto de 
lei (PL 3.723/2019) que 
amplia a posse e o porte 
de armas de fogo no país.

O projeto do Poder Exe-
cutivo permite a conces-
são de porte de armas de 
fogo para novas catego-
rias, além das previstas no 
Estatuto do Desarmamen-
to (Lei 10.826/03).

Atualmente, o porte só é 
permitido para as catego-
rias descritas no Estatuto 
do Desarmamento, como 
militares das Forças Ar-
madas, policiais e guardas 
prisionais. O porte de ar-
mas consiste na autoriza-
ção para que o indivíduo 
ande armado fora de sua 
casa ou local de traba-
lho. Já a posse só permite 
manter a arma dentro de 
casa ou no trabalho.

Entre outros pontos, o 

texto do relator da pro-
posta, deputado Alexan-
dre Leite (DEM-SP), dimi-
nui de 25 para 21 anos 
a idade mínima para a 
compra de armas desde 
que comprovados alguns 
requisitos, como bons an-
tecedentes e apresenta-
ção de laudo psicológico.

O relator também in-
cluiu em seu parecer que 
cidadãos poderão obter a 
licença se comprovarem a 
efetiva necessidade devi-
do aos riscos da profissão 
(como transporte de valo-
res e de materiais contro-
lados) ou por terem sofri-
do alguma ameaça contra 
si ou seu dependente. A 
concessão dessa licen-
ça exigirá aos menos 25 
anos de idade e os mes-
mos requisitos da posse, 
como laudo psicológico e 
bons antecedentes.

A oposição tem diver-

gências com pontos do re-
latório, como a diminuição 
da idade para o porte e o 
porte de armas permanen-
te para quem trabalha com 
transporte de valores.

MPs
O plenário também 

pode apreciar as medi-

das provisórias (MPs) que 
criam o programa Médi-
cos do Brasil, em substi-
tuição ao Mais Médicos 
(MP 890/2019), e a que 
institui pensão especial 
para crianças com mi-
crocefalia decorrente do 
vírus Zika (MP 894/2019).

No dia 1º de agosto, o 

governo lançou o Médi-
cos do Brasil. O principal 
objetivo do novo progra-
ma continua sendo a in-
teriorização de médicos 
pelo país, especialmente 
nas regiões mais remo-
tas e desassistidas.  Uma 
das principais novidades 
é a contratação dos pro-

fissionais pelo regime de 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Até então, 
os contratos eram tempo-
rários de até três anos.

No dia 4 de setembro, 
o governo federal editou 
MP que assegura pensão 
especial por toda a vida 
para crianças vítimas de 
microcefalia decorrente 
do vírus Zika. Pelo texto 
do Executivo, o bene-
fício será concedido a 
quem nasceu entre 2015 
e 2018 e cuja família re-
ceba o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), 
auxílio no valor de 1 sa-
lário-mínimo concedido 
a pessoas de baixa renda. 
Mas o relator da MP na 
comissão que analisou a 
proposta, senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF), incluiu 
o benefício para as crian-
ças afetadas nascidas até 
o final deste ano.
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cinema

CineMaterna no Flamboyant 
exibe Malévola - Dona do Mal

nesta quarta-feira, 
30 de outubro, às 
14h10, o Cine-

Materna no Flamboyant 
exibe o filme “ Malévola - 
Dona do Mal”, na Cinema-

rk - Piso 3, do shopping.  O 
longa, com 120 minutos 
de duração, traz Angelina 
Jolie como Malévola. Sua 
afilhada Aurora começa a 
questionar os complexos 
laços familiares que as 
prendem à medida que 
são puxadas em direções 
diferentes por casamen-
tos, aliados inesperados e 
novas forças sombrias.

Com a direção de Joa-
chim Rønninge conta com 
outros grandes nomes no 
elenco como o de Elle 
Fanning, Harris Dickinson 
e Michelle Pfeiffer. A his-
tória é o segundo filme da 
trama que mostra o outro 
lado, quase que materno, 
por traz da vilã das histó-
rias infantis Malévola.

A sessão começa às 

14h10 e as 10 primeiras 
mamães com bebês de 
até 18 meses que che-
garem com, no mínimo, 
meia hora de antecedên-
cia ganharão ingressos 
grátis. As salas são es-
pecialmente preparadas 
para oferecer todo o con-
forto e facilidades para 
as mães. Destaque para 
o áudio do filme com vo-

lume reduzido, ilumina-
ção leve e temperatura 
amena. Outros cuidados 
especiais são os troca-
dores dentro do cinema, 
abastecidos com fraldas, 
pomadas e lenços ume-
decidos - que podem ser 
usados gratuitamente.

Uma facilidade para as 
famílias é poder estacio-
nar os carrinhos de bebês 

próximos à entrada da sala 
de cinema. É uma opor-
tunidade para as mães 
curtirem filmes indicados 
para adultos na compa-
nhia de seus pequenos. E 
nesta fase tão importante 
da maternidade, elas ainda 
contam com a presença de 
outras mães voluntárias, 
prontas para ajudar em 
caso de necessidade.

Sessão de 
cinema especial 
para mamães 
com bebês de 
até 18 meses 
acontecerá na 
próxima quarta-
feira, 30 de 
outubro, e nesta 
edição oferece 
10 cortesias 
para as mamães 
que chegarem 
com no mínimo, 
meia hora de 
antecedência
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Servidoras da Comurg recebem 
orientações sobre o câncer de mama
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg) 
promoveu mais um mo-
mento para reunir ser-
vidoras e debater sobre 
a prevenção do câncer 
de mama. As orientações 
foram passadas pela 
gestora e enfermeira da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, Luiziane Ferreira, 
que chamou a atenção 
das mulheres de todas as 
idades para o diagnóstico 
precoce da doença.

Idealizado pelo Co-
letivo de Mulheres da 
Comurg, o evento reuniu 
mais de 100 servidoras 
nessa terça-feira (29/10), 
no auditório da Compa-
nhia. Elas ouviram sobre 
a necessidade de cultivar 
hábitos de vida saudáveis, 
conhecer e não se intimi-
dar ao avaliar o próprio 

corpo e fazer os exames 
rotineiros e de prevenção 
pelo menos uma vez ao 
ano. “Os exames de ima-
gens contribuem para um 
diagnóstico precoce, mas 

o autoexame das mamas 
precisa ser incluindo na 
rotina da mulher”, desta-
cou Luiziane Ferreira.

Durante todo o mês 
de outubro, a Compa-

nhia de Urbanização, por 
meio do Serviço Espe-
cializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho 
(Sesmt) realiza diversas 
ações para alertar as ser-

vidoras sobre a doença.
De acordo com o pre-

sidente do órgão, Aristó-
teles de Paula, o objetivo 
é atingir as três mil ser-
vidoras distribuídas na 
sede e nas 70 divisões 
dos 47 pontos de apoio. 
“Cerca de 35 divisões já 
receberam as equipes 
do Centro Médico, com-
posto por profissionais 
de saúde, assistência 
social e segurança do 
trabalho. Esse trabalho 
não encerra dia 31, ele 
prossegue até beneficiar 
todas trabalhadoras da 
Comurg”, explicou.

Parcerias
A Comurg firmou par-

cerias com a Clínica Bra-
sil, onde as servidoras po-
derão realizar exames de 
mamografia com até 50% 

de desconto. A servidora 
pode procurar o estabele-
cimento médico e apenas 
dizer que trabalha na 
Companhia. Para mais 
informações, a servidora 
deve entrar em contato 
com Sesmt pelo telefo-
ne 3524-8536.

 Mulher
A secretária munici-

pal de Política para as 
Mulheres, Ana Carolina 
Almeida, esteve presente 
ao evento e ressaltou o 
trabalho conjunto entre 
as servidoras da Comurg. 
Segundo ela, é importan-
te que as mulheres unam 
forças.  “Juntas somos ca-
pazes de propor, elabo-
rar e coordenar ações de 
proteção à saúde e física 
e combate à violência 
contra as mulheres”.
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BailE Da Gaiola
Celeiro de um som chamado 150 

BPM, com uma batida acelerada, a 
inovação do funk carioca tem nome: 

Baile da Gaiola Original – baile 
tradicional do Bairro da Penha, no 

Rio de Janeiro. Sucesso no Brasil 
todo, o grupo vem a Goiânia para 

realização do evento no Espaço 
Deu Praia, no dia 2 de novembro 
(sábado), a partir das 16h. FP do 

Trem Bala, MC Pierre, DJ Corvina e 
DJ JP comandam a batida do show. 

FEiJoaDa
Tradicional e disputado evento em 
Goiânia, já está com data marcada, 

a ‘Feijoada do Elpidio’ acontecerá no 
Bolshoi Pub, no dia 30 de novembro, de 
12h às 17h. Sempre animada, o agito da 

pista de dança desta 20ª edição ficará 
por conta da Banda Clube Retrô e dos 
DJs Adriano Pinheiro e Luiza Martinez. 
Com parceiros como Linguiças Cârnati 

e Clínica Anis, o evento está cada 
vez ganhando mais força. O valor 

por pessoa será de R$80,00 incluso 
camiseta ingresso personalizada, show, 

feijoada completa com tira gostos 
variados e sobremesa. As bebidas serão 

cobradas à parte pelo consumo.

ciNEMaTERNa
Nesta quarta-feira, 30 de outubro, 
às 14h10, o CineMaterna exibe no 

Flamboyant Shopping Center o filme 
“ Malévola - Dona do Mal “. O longa, 

com 120 minutos de duração, conta a 
história da personagem de Angelina 

Jolie, Malévola, e sua afilhada 
Aurora, que começam a questionar 

os complexos laços familiares que 
as prendem à medida que são 

puxadas em direções diferentes por 
casamentos, aliados inesperados e 

novas forças sombrias em jogo.

TRiBUTo
No dia dois de novembro (sábado), a 
banda Coldplay, autora de sucessos 

como “Paradise”, “Fix You”, e “The 
Scientist”, será homenageada no 

Teatro da Puc. Pela primeira vez em 
Goiânia, o tributo latino americano 
terá início às 20h. No vocal, Thiago 

Gonçalves tem experiência no 
assunto, uma vez que foi convidado 

pelo próprio Martin a participar 
de uma música em seu show de 

Porto Alegre em 2017.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Show - Toni Garrido faz show gratuito hoje, dia 30 de outubro, a partir das 21h, no Passeio das Águas Shopping. O evento comemora 
os seis anos do centro de compras e integra a programação do projeto Executiva no Palco. Com muito carisma e versatilidade, indo 
do reggae raiz à música pop, o cantor traz para a apresentação as músicas “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê”. 

Teatro - O empresário Guilherme Pereira, 
prestigiou na semana passada, a comédia 
protagonizada pela atriz Viviane Araújo, “Quem 
é quem” no teatro Madre Esperança em Goiânia.

2 3

4

Lançamento - Dj Marcia Cardoso lança dia 01/11 remix do 
clipe da música Na Teia feat com a cantora Milenah e fará 
o lançamento na boate Chicago 10 Music. 
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Gravação - A empresária Patricia Deconto e o assessor de 
imprensa Bruno Afonso, de Brasília estiveram em Goiânia, 
para a gravação do DVD do João Bosco e Vinícius.
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Presença confirmada 
O Gyntec Condomínio Empresarial e a 
Sírius Venture Capital estarão presentes 
na III Mostra de Tecnologia para Negó-
cios. Evento que busca estimular a apro-
ximação entre empresas e instituições 
de pesquisa, visando promover parcerias 
para negócios tecnológicos, acontece 
hoje, 30 de outubro, das 8h às 13h, na 
Casa da Indústria, em Goiânia. Durante o 
evento, o estande realiza o pitch batiza-
do como Inovação Veloz.

África
Duas consumidoras de Cabo Verde vão 
conhecer o Brasil: Jo Silva e a sobrinha 
Liedmara Helena Ortet Garcia, de 7 anos, 
ganharam um concurso promovido pela 
marca goiana Refreskant, do Grupo GSA, 
e estão conhecendo o Brasil a convite 
da empresa. Elas estão visitando as be-
lezas naturais de Porto de Galinhas (PE) 
e também vão visitar a fábrica da em-

presa, em Aparecida de Goiânia, nesta 
quinta-feira (31).

estÁgio
Nos dias 6 e 7 de novembro, a EXPO CIEE 
chegará a Goiânia pela quarta vez, com o 
objetivo de ajudar adolescentes e jovens 
a entrarem no mundo do trabalho. Os 
visitantes poderão acompanhar 60 pa-
lestras, que serão realizadas em dois au-
ditórios e também na Arena Social, uma 
das novidades da edição de 2019.  Além 
da Arena Social, as palestras serão divi-
didas nos auditórios CIEE Lab e CIEE Sa-
ber Virtual. No primeiro dia de evento, 
estarão em pauta temas como o futuro 
do emprego, o mercado da computação, 
comunicação na era digital, a tecnologia 
no mundo do trabalho entre outros. Já 
no segundo dia, as palestras abordarão 
educação financeira, como transformar 
sonhos em realidade, empregabilidade, 
direito entre outros.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

festival do bebê 

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

dívidas

Endividamento do consumidor cai 
pela primeira vez em 2019, diz CNC
o percentual de fa-

mílias endivida-
das no país ficou 

em 64,7% em outubro 
deste ano, taxa inferior 
aos 65,1% de setembro. 
Essa foi a primeira que-
da do indicador neste 
ano, que acumulava 
nove altas consecutivas 
na comparação mensal. 
Os dados foram divul-
gados nesse terça-feira 
(29) pela Confederação 
Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC).

Na comparação com 
outubro de 2018, no 
entanto, o endivida-
mento está em um pa-
tamar mais alto, já que 
naquela ocasião o per-
centual era 60,7%.

O percentual de 
inadimplentes, ou seja, 
de pessoas que têm 
contas ou dívidas em 
atraso, aumentou, assim 
como cresceu a parcela 
das famílias que não 
terão condições de pa-
gar suas dívidas.

A inadimplência 
atingiu 24,9% em ou-
tubro deste ano, aci-
ma dos 24,5% do mês 
anterior e dos 23,5% 
de outubro de 2018. 
Já as famílias que não 
terão condições de pa-
gar suas contas che-
garam a 10,1%, acima 
dos 9,6% de setembro 
e dos 9,9% de outubro.

De acordo com o 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, depois 
um período de cresci-
mento forte do crédito, 
“os recursos extras ad-
vindos do FGTS e PIS/
Pasep, somados à sa-
zonalidade positiva no 
mercado de trabalho, 
favoreceram a redução 
do endividamento.

O cartão de crédito 
figurou como o principal 
tipo de dívida do brasi-
leiro, sendo apontado 
por 78,9% das famílias 
endividadas. Em segui-
da, aparecem os carnês 
(15,5%) e o financiamen-
to de carro (9,5%).
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Neste fim de mês tem Festival do Bebê especial: até o dia 31 de outubro, a Droga-
ria Santa Marta disponibiliza toda linha de produtos infantis a preço de custo. São 
fraldas, leites, lenços umedecidos, pomada para assadura e linha para higiene do 
bebê de diversas marcas com preços especiais. A promoção é válida para todas as 
unidades de Goiânia, interior e Distrito Federal. Os pagamentos podem ser feitos 
em dinheiro, cheque (sob consulta), cartão de débito ou no cartão de crédito (1x).



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 30 DE OUTUBRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Futebol

Flamengo se prepara para 
enfrentar Goiás no Serra Dourada

o Flamengo encara 
o Goiás no estádio 
Serra Dourada, em 

Goiânia, na próxima quin-
ta (31) pela 29ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Para este confronto o 
técnico Jorge Jesus vai 
contar com o zagueiro es-
panhol Pablo Marí. O jo-
gador cumpriu suspensão 
na última rodada da com-
petição contra o CSA e 
volta a ficar à disposição.

Sendo assim, toda a 
equipe titular estará apta 
a enfrentar o esmeraldi-
no, que no momento se 
encontra na 10ª posição 
da tabela com 38 pontos. 
Literalmente no meio da 
classificação, os goianos 
têm 7 pontos a menos 

que o último colocado 
do G6, o Corinthians, 
com 46 pontos. E 9 a 

mais que o primeiro da 
zona de rebaixamento, o 
Cruzeiro, que soma 29.

Apesar da trajetória 
razoável, o representan-
te da região centro-oes-

te tem a pior defesa da 
competição ao lado da 
Chapecoense, foram 43 

gols sofridos.
Apesar de estar a 

3 jogos sem vencer, 
o Goiás tem a quarta 
melhor campanha do 
segundo turno, atrás 
somente de São Paulo, 
Palmeiras e Flamengo.

Já a equipe rubro-
-negra completou 15 
jogos de invencibilida-
de no Brasileirão, com 
14 vitórias e 1 empate. 
Melhor colocado nos 
dois turnos, os cariocas 
somam 67 pontos.

O Flamengo também 
conta com o melhor 
ataque do campeonato 
nacional, ao todo são 
58. Este total corres-
ponde quase ao dobro 
marcado pelo próximo 
adversário, que balan-
çou as redes 30 vezes.

O Flamengo viaja nes-
ta quarta (30), para Goi-
ânia, após treinamento 
pelo período da manhã.

Diferença entre 
as duas equipes 
é de 29 pontos
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