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EConomia

Mercado de consórcios 
bate recorde no Brasil

Pelo nono mês con-
secutivo, o sistema 
de consórcios fechou 

com novo recorde, atingin-
do 2,11 milhões de novas 
cotas. De acordo com a 
Associação Brasileira de 
Administradoras de Con-
sórcios (ABAC), de janeiro 
a setembro deste ano, re-
gistrou-se alta de 12,23% 
sobre o mesmo período do 
ano passado. O ticket mé-
dio das cotas vendidos no 
mês de setembro é de R$ 
49,14 mil. Os números fo-
ram divulgados pelo presi-
dente executivo da ABAC, 
Paulo Rossi, em evento do 
Consórcio Nacional Gove-
sa, em Goiânia.

O mesmo fenômeno 
é verificado em Goiás. 
Entre setembro de 2018 
e agosto de 2019, o nú-
mero acumulado de co-
tas ativas contempladas 
do Consórcio Nacional 
Govesa cresceu 12,54%. 
No mesmo período, o 
número de cotas con-
templadas com crédito 

pendente de utiliza-
ção aumentou 22,60%, 
o que demonstra que o 
mercado está cada vez 
mais utilizando o consór-
cio como ferramenta de 
planejamento financeiro.

“Atualmente, um a cada 
sete consorciados contem-
plados ainda não utilizou o 
seu crédito. Este dado é in-
teressante porque signifi-
ca que os brasileiros estão 
adquirindo bens com mais 
consciência. Hoje, temos 
muitos consorciados con-
templados que ainda não 
utilizaram seus créditos 
porque planejam adquirir 
um bem - um carro ou uma 
casa - no futuro. Isso se 
chama planejamento.” afir-
ma Marcos Paulo Caseiro, 
sócio-diretor do Consórcio 
Nacional Govesa.

No Brasil
Em todo o país, os cré-

ditos concedidos aos con-
templados, entre janeiro 
e setembro deste ano, so-
maram R$ 31,10 bilhões, 

2,84% superior aos dados 
do ano passado. O acu-
mulado de contempla-
ções chegou a quase um 
milhão, batendo na casa 
de R$ 908,77 mil.

Para Paulo Roberto Ros-
si, presidente executivo da 
ABAC, “o crescimento das 
adesões ao mecanismo, 
que ultrapassaram dois 
milhões, resulta da am-
pliação e da consolidação 
de maior conhecimento 
da essência da educação 
financeira dos consumido-

res, por meio de um com-
portamento cada vez mais 
consciente sobre plane-
jamento de suas finanças 
pessoais, quando preten-
dem adquirir bens ou con-
tratar serviços. O consórcio 
não apenas viabiliza o ob-
jetivo desejado, mas pro-
porciona também econo-
mia com custos finais mais 
adequados e possibilidade 
de pagamento de parcelas 
dentro dos orçamentos, 
em virtude de prazos mais 
longos”, explica.

A empresa
O Consórcio Govesa 

agora é Nacional. Com 
mais de 50 anos de tradi-
ção, o jeito goiano de aten-
der está presente em todo 
o território nacional.

A empresa, que tem in-
vestido na simplificação 
e modernização de seus 
processos, ganhou nova 
sede e uma nova identi-
dade visual. E para comu-
nicar essas mudanças e o 
propósito de transparência 
e modernidade ao público 
em geral, o Consórcio Na-
cional Govesa apresenta 
também uma nova logo-
marca, mais jovem, leve e 
descontraída.

O atendimento tam-
bém foi aprimorado e 
está recebendo ferramen-
tas que permitam um ser-
viço mais ágil e customi-
zado. Toda a equipe passa 
por treinamento e cursos 
periódicos de reciclagem 
e aperfeiçoamento com 
o objetivo de melhorar a 
experiência do consumi-
dor com o produto.

A redução da burocra-
cia é uma novidade: “Hoje, 
o Consórcio Nacional Go-
vesa tem uma política de 
crédito simplificada para 
atender com mais qua-

lidade e transparência”, 
explica o sócio-diretor, 
Marcos Paulo Caseiro.

Nos próximos dias, a 
empresa disponibiliza-
rá um novo produto, o 
consórcio de imóvel em 
200 meses com parcelas 
lineares e taxas de admi-
nistração atrativas, o que 
colabora para o planeja-
mento financeiro de seus 
consorciados.

Outra boa notícia é a 
atualização da platafor-
ma de atendimento on-
line, que está ganhando 
um layout totalmente 
novo, mais simples, dire-
to e adequado para visu-
alização em computado-
res, tablets e celulares. 
Por meio desse sistema, 
os consorciados conse-
guem emitir 2ª via de 
boleto, ofertar lance, ti-
rar extrato e conferir re-
sultados de assembleia, 
dentre outros serviços.

O Consórcio Nacional 
Govesa promete que as 
inovações não irão parar 
por aí e continuará tra-
balhando visando trazer 
melhores opções e pro-
dutos para este mercado, 
transformando cada vez 
mais as expectativas das 
pessoas em realidade.

Consórcio Nacional Govesa, com sede 
em Aparecida de Goiânia (GO), segue 
crescimento de mercado
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Conta de luz para os brasileiros em 2020 pode ter aumento
As contas de luz dos 
consumidores de todo 
o país poderão ter um 
aumento médio de 
2,42% em 2020. O au-
mento consta de uma 
consulta pública aberta 
ontem (30) pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) sobre o or-
çamento para a Conta de 
Desenvolvimento Ener-
gético (CDE), um dos 
subsídios pagos pelos 

consumidores de energia.
Em 2020, a Aneel 

aprovou um orçamento 
para a CDE de R$ 22,453 
bilhões, um aumento 
de 11% em relação ao 
orçamento deste ano, 
de R$ 20,208 bilhões. 
Desse montante, a parte 
paga pelos consumido-
res teve um aumento de 
27% e deve passar de R$ 
16,238 bilhões para R$ 
20,645 bilhões.

A CDE é formada por 
um conjunto de despe-
sas que inclui subsídios 
ao consumidor de fonte 
de energia incentivada 
(eólica e solar); irriga-
ção na agricultura; sub-
sídios ao carvão mineral 
nacional; os subsídios 
para produção de ener-
gia termelétrica nos 
sistemas isolados, por 
meio da Conta de Con-
sumo de Combustíveis 

(CCC); subsídios para a 
universalização do aces-
so à energia por meio 
do programa Luz para 
Todos; os descontos da 
tarifa social de baixa 
renda; entre outros.

Custos da CCC
A agência disse que 

esse incremento para 
2020 foi ocasionado pelo 
acréscimo nos custos da 
CCC, que teve um aumen-

to de 20% e ficou em R$ 
7,586 bilhões. O valor tem 
relação com o aumento 
do diesel usado nas ter-
melétricas que atendem 
pontos isolados, e que 
não estão no Sistema In-
terligado Nacional (SIN). 
Também há a previsão de 
restos a pagar referente 
a um possível déficit da 
conta em 2019, e pela 
constituição de um fundo 
de reserva técnica, de R$ 

500 milhões.
“O aumento da CCC é 

explicado, entre outros, 
pela impossibilidade da 
importação de energia 
da Venezuela para aten-
dimento à carga de Boa 
Vista (RR), e pela desver-
ticalização da Amazonas 
Energia S.A., com a trans-
ferência dos ativos de 
geração e do contrato de 
gás natural para a Ama-
zonas GT”, disse a Aneel.
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Governo de Goiás atrai, de uma só vez, 
quase 500 milhões para o Estado

o governador Ronal-
do Caiado assinou 
na manhã desta 

quinta-feira (31/10) pro-
tocolo de intenções para 
a instalação ou ampliação 
de 25 empresas em 14 
municípios do Estado. O in-
vestimento de R$ 469 mi-
lhões vai possibilitar a ge-
ração de 8,7 mil empregos, 
entre diretos e indiretos. A 
parceria foi viabilizada por 
intermédio das secretarias 
de Indústria, Comércio e 
Serviços; Economia; Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável; e tam-
bém da Companhia de De-
senvolvimento Econômico 
de Goiás (Codego).

Durante a solenidade, 
o governador disse que é 
importante melhorar as 
condições de competitivi-
dade e oportunizar meios 
para a sobrevivência das 
pequenas e médias em-
presas no Estado. “Todos 
nós estamos imbuídos 
em defender Goiás. Vamos 
trabalhar até o último dia 
de mandato para sermos 
competitivos nacional-
mente. Precisamos enten-
der que agora é hora de 
trabalharmos em conjunto.”

A afirmação do gover-
nador está dentro tam-
bém do contexto em que 
ele luta para que os pra-
zos dos incentivos para 
as montadoras no Estado 

sejam os mesmos que os 
concedidos na região Nor-
deste do País, ou seja, até 
2025. Neste sentido, Caia-
do adiantou que já con-
versou com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
que vai voltar a falar sobre 
o assunto com o próprio 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, que vai es-
tar no Estado no próximo 
dia 8 de novembro.

Aliás, outro tema deve 
pautar a reunião entre o 
governador e o presiden-
te. Caiado adiantou que já 
conversou com o ministro 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, em relação aos 10 
bilhões de dólares anun-
ciados pela Arábia Saudita 
em investimento para o 
Brasil. “Esse é o momento. 
Claro que vamos lutar para 
esse dinheiro ser aplicado 
no nosso Estado também”, 
ressaltou Caiado. 

Durante a coletiva de 
imprensa, o governador 
ainda assegurou que to-
das as reformas em an-
damento no Estado visam 
aumentar a capacidade 
de investimento de Goiás, 
que hoje está em 1% da 
receita estadual. “O Ceará 
fez o dever de casa e hoje 
já consegue investir cer-
ca de 15%”, argumentou, 
em alusão também à 
parceria que foi firmada 
com o governador Cami-

lo Santana para que as 
boas práticas gerenciais 
possam ser implantadas 
por aqui também.

Mais investimentos
Secretário de Indústria 

e Comércio, Wilder Morais, 
elogiado pelo governador, 
falou sobre o trabalho que 
tem desenvolvido nestes 
dez primeiros meses de 
gestão. “Vamos chegar a 
69 empresas instaladas 
em Goiás, distribuídas em 
34 municípios. Isto equi-
vale ao somatório dos 
anos de 2017 e 2018, um 
investimento de mais de 
R$ 2,7 bilhões”, destacou, 
ao explicar ainda que as 
cidades beneficiadas são 
escolhidas de acordo com 
a vocação econômica e 
atendendo ao princípio de 
regionalização que per-
meia toda a administração 
do governo Caiado.  

Durante a solenidade 
de assinatura do protoco-
lo de intenções, que lotou 
o auditório Mauro Borges 

do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, o prefeito de uma 
das 14 cidades beneficia-
das, Zé Diniz (Abadiânia), 
parabenizou a gestão do 
governador e agradeceu o 
empenho para aumentar 
a geração de empregos 
nos municípios. “Todos 
sabem que, da noite para 
o dia, Abadiânia ficou sem 
dois mil postos de traba-
lho. Ficamos gratos e ale-
gres pela notícia de que 
mais duas empresas vão 
se instalar na nossa cida-
de”, comentou.

O presidente da Fede-
ração das Indústrias e do 
Comércio de Goiás (Fieg), 
Sandro Mabel, afirmou que 
“desenvolvimento do Es-
tado se faz assim, atraindo 
novas empresas e novos 
investimentos”. O vice-
-presidente de Qualidade 
da BRF Alimentos, Neil 
Peixoto, também parabe-
nizou o Governo de Goiás 
pelo trabalho desenvolvi-
do. “Nós acreditamos no 
Estado. Nos últimos anos, 

investimos mais de R$ 400 
milhões aqui. É uma inicia-
tiva fantástica a que vocês 
estão fazendo hoje em 
Goiás. Quero parabenizá-
-los!”, ressaltou.

Foram contemplados 
com o protocolo de in-
tenções os municípios de 
Goiânia, Anápolis, Abadi-
ânia, Morrinhos, Inhumas, 
Mineiros, Buriti Alegre, 
Leopoldo de Bulhões, Rio 
Verde, Campos Belos, São 
Luís de Montes Belos, 
Cristalina, Jataí e Senador 
Canedo. 

Além do titular da In-
dústria e Comércio e do 
presidente da Fieg, tam-
bém participaram do 
evento os secretários Va-
léria Torres (Comunicação) 
e tenente-coronel Luiz 
Carlos de Alencar (Casa 
Militar); os presidentes 
José Essado (Agodefesa), 
Marcos Cabral (Codego), 
Enio Caiado (Goiasparce-
rias), Fabrício Amaral (Goi-
ás Turismo), Rivael Aguiar 
(GoiasFomento), Vanuza 

Valadares (Ceasa) e Eucli-
des Barbo (Juceg); o se-
nador Luiz do Carmo; os 
deputados estaduais Ál-
varo Guimarães, delegado 
Humberto Teófilo, delega-
do Eduardo Prado, Wagner 
Neto, Amilton Filho, Coro-
nel Adailton, Chico KGL; o 
superintendente do Banco 
do Brasil, Felipe Zanela; 
vice-presidentes Marcos 
César (Fecomércio), Edu-
ardo Veras (Faeg) e Adair 
Ribeiro (Acieg); além de 
Evaristo Líra (Adial Goiás); 
o presidente da Federa-
ção Goiana dos Municípios 
(FGM), Haroldo Naves; 
e dos prefeitos Zé Dinis 
(Abadiânia), Dedé Chaves 
(Buriti Alegre), Daniel Sa-
bino Vaz (Cristalina), João 
Antônio (Inhumas), Alécio 
Mendes (Leopoldo de Bu-
lhões), Rogério Troncoso 
(Morrinhos), Major Elde-
círio (São Luís de Montes 
Belos), Cunha (Porteirão), 
Márcio Tuca (Brazabran-
tes) e Daniel Vieira (Bom 
Jesus de Goiás).

Investimentos em dez meses 
já ultrapassam o montante dos 
anos de 2017 e 2018 e alcançam o 
patamar de quase R$ 3 bilhões
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câmara de aparecida de Goiânia

Cinco matérias do Poder Executivo são aprovadas em sessão extraordinária
Em nova sessão extraor-
dinária, realizada por au-
toconvocação, sem cus-
tos ao erário, a Câmara 
Municipal de Aparecida 
de Goiânia aprovou cinco 
Projetos de Lei de autoria 
do Poder Executivo.

Primeiramente, foi 
aprovado Projeto de lei 
098/19, que institui o Pro-
grama de Educação Fiscal 
do Município de Aparecida 
de Goiânia (PEFAG), com 
ênfase em receita, despe-
sa e transparência.

O PEFAG será coordena-
do pela Secretaria Munici-
pal da Fazenda e desenvol-
vido em ação integrada com 
as Secretarias Municipais de 
Educação e Cultura e de 
Administração. Ele incluirá 
as escolas de ensino funda-
mental e médio da rede ofi-
cial e privada, as universida-
des, sindicatos, associações, 
conselhos representativos 
de classes, fundações e em 
todos os seguimentos da 
sociedade em geral, com o 
objetivo de institucionalizar 

a educação fiscal para o ple-
no exercício da cidadania. O 
intuito é promover a discus-
são das finanças públicas 
nas principais esferas da so-
ciedade civil, a fim de cons-
cientizar os cidadãos sobre 
a importância da função 
socioeconômica do tributo.

Segundo a Prefeitura, 
o programa “configura-
-se em um vetor de apri-
moramento das ações 
fiscais e sua divulgação, 
no sentido de esclarecer 
a importância socioeco-

nômica do tributo com a 
consequente melhoria na 
arrecadação e na presta-
ção de serviços públicos”.

Em seguida, foi aprova-
do o Projeto de lei 096/19, 
que altera a Lei Municipal 
nº 1.353/94, que instituiu 
o Código de Processo Ad-
ministrativo Tributário e 
Fiscal do Município de 
Aparecida de Goiânia.

Em resumo, as altera-
ções buscam agilizar os 
julgamentos na primeira e 
segunda instâncias admi-

nistrativas, especialmente 
no que diz respeito a dar 
competência normativa 
ao Pleno, quando houver 
reiteradas decisões das 
Câmaras sobre um deter-
minado tema.

As alterações preveem, 
ainda, que o funcionamen-
to das Câmaras do Colegia-
do de Recursos Tributários 
ocorra com a rotatividade 
dos representantes da Fa-
zenda Pública Municipal, 
de acordo com a matéria 
apreciada na sessão, bem 

como inseri normas quan-
to à vigência do mandato 
dos conselheiros.

Foi aprovado tam-
bém o Projeto de lei  Nº 
115/19, que autoriza o 
Poder Executivo autoriza-
do a contratar operação 
de credito junto à Caixa 
Econômica Federal, até o 
valor de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), com 
a garantia da União, desti-
nados a financiar a cons-
trução da sede do poder 
legislativo no município.
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Prefeitura negocia débitos 
com até 80% de desconto

cidadãos que têm dé-
bitos tributários e fis-
cais com a Prefeitura 

de Goiânia podem regu-
larizar a situação com até 
80% de desconto em juros 
e multa moratória durante 
a XIV Semana Nacional de 
Conciliação, que acontece 
em todo o país entre os 
dias 4 e 8 de novembro. No 
período, que não será pror-
rogado, é possível nego-
ciar dívidas referentes aos 
impostos Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU/ITU), So-
bre Serviços (ISS) e Sobre 
Transmissão de Imóveis 
(ISTI), além de multas por 
infração à legislação ou 
descumprimento de obri-
gações acessórias. Durante 
os cinco dias, a Secretaria 
Municipal de Finanças 
(Sefin) espera recuperar 
à vista cerca de R$ 8 mi-
lhões devidos à cidade. 
Ao todo, a dívida dos ci-
dadãos com Goiânia ul-
trapassa R$ 3,5 bilhões.

Os descontos nas pe-
nalidades resultantes da 
situação de inadimplência 

variam entre 60% e 40% 
para os débitos que vence-
ram entre 1º de janeiro de 
2017 e 31 de outubro de 
2019. Para dívidas venci-
das até o dia 31 de dezem-
bro de 2016 as reduções 
oscilam entre 80% e 40%. 
Débitos que, no entanto, 
foram negociados em ou-
tras ações desse tipo terão 
benefícios menores, entre 
40% e 10%. “Dívidas que 
foram agrupadas ou não, 
parceladas, reparceladas e 
inscritas em Dívida Ativa 
ou ajuizadas terão con-
dições menos favoráveis 
porque já oportunizamos 
a esses devedores outras 
chances de regularização, 
mas os acordos não foram 
honrados. A conciliação 
precisa ser um recurso 
para favorecer a adimplên-
cia, deve ter caráter de 
exceção, e não funcionar 
como ferramenta para pro-
telação da dívida”, explica 
o secretário de Finanças, 
Alessandro Melo. 

Em todos os cenários 
os maiores benefícios são 

para pagamento à vista, 
em cota única. Nesse caso, 
é possível efetivar a con-
ciliação via internet, por 
meio do site oficial da Pre-
feitura de Goiânia, o www.
goiania.go.gov.br, sem ne-
cessidade de deslocamen-
to. Outra opção é parcelar 
a dívida em até 40 vezes, 
desde que o valor mensal 
a ser pago não seja infe-
rior a R$ 100, piso definido 
pelo Regulamento do Có-
digo Tributário Municipal 
(RCTM). Para parcelamento 
é necessário comparecer 
ao Palácio das Campinas 
Venerando de Freitas Bor-

ges (Paço Municipal), no 
Park Lozandes, ou às uni-
dades Atende Fácil, cen-
trais de relacionamento 
presencial com a Prefeitu-
ra de Goiânia instaladas no 
Shopping Cidade Jardim, 
bairro homônimo; Estação 
Ferroviária, no Setor Cen-
tral; Galeria Mangalô, no 
Setor Morada do Sol. 

Todos os acordos reali-
zados durante a Semana 
Nacional de Conciliação 
têm vencimento agenda-
do para o dia 13 de no-
vembro. Se as guias de 
pagamento não forem 
pagas até a data, a conci-

liação é cancelada, o dé-
bito é reinscrito em Dívi-
da Ativa e são retomadas 
as cobranças adminis-
trativas e/ou judiciais. A 
anulação do acordo tam-
bém ocorre nos casos de 
atraso no pagamento de 
três parcelas, consecuti-
vas ou não. 

Gratuidade 
Em relação às dívidas 

que estão em cobrança 
judicial, as custas proces-
suais devem ser pagas à 
vista ou em conjunto com 
a primeira parcela do 
débito. Os honorários de 

sucumbência, no entanto, 
podem ser incluídos no 
parcelamento. É possível 
requerer judicialmente a 
dispensa do pagamento 
desses custos. Nesse caso, 
é necessário antecipada-
mente abrir processo de 
assistência judiciária gra-
tuita no 7º Centro Judiciá-
rio de Solução de Conflitos 
(CEJUSC), localizado no Fó-
rum Cível, Parque Lozan-
des, ou requerer, entre os 
dias 04 e 08 de novembro, 
o benefício à Procuradoria 
Geral do Município (PGM) 
no hall de convivência do 
Paço Municipal.

Goiânia integra Semana Nacional de 
Conciliação, que acontece em todo o 
país entre os dias 4 e 8 de novembro. 

Pa
ul

o 
Jo

sé

FiNaNÇas

Projeto que reduz tributos em Aparecida 
é aprovado pela Câmara Municipal
Cinco projetos de lei 
de autoria do Executivo 
Municipal de Aparecida 
foram aprovados em ses-
são extraordinária desta 
quinta-feira, 31, da Câ-
mara de Vereadores, com 
vista a facilitar o paga-
mento de tributos e criar 
uma cultura de educação 
fiscal no município.

Dentre os textos apro-
vados está a alteração 
do Código Tributário do 
Município e a extinção da 
taxa de Alvará Sanitário 
para atividades que não 
sejam do interesse de cui-
dado sanitário; a dispensa 
de credenciamento para 
contadores estabelecidos 
na cidade; o pagamento 
de tributos por cartão de 

crédito e débito. Além dis-
so, a unificação e redução 
de taxas de Localização 
e Funcionamento para 
empresas (taxa mínima 
reduz de R$ 93,79 para 
R$ 87,54) TLF -$.doc; e 
Taxa de Funcionamento 
de Horário Especial (per-
centual sobre a taxa de 
Licença, sendo 10% dia, 
25% mês e 40% por ano).

“O objetivo é proporcio-
nar ao contribuinte melho-
res condições para pagar 
suas taxas. Nós acredita-
mos que tudo aquilo que 
atende a necessidade do 
contribuinte é bem-vindo. 
Ao exercer suas funções 
com responsabilidade, 
a administração pública 
está contribuindo com 

a conscientização dos 
direitos e deveres, rela-
cionados aos impostos e 
à aplicações de recursos 
públicos, e que isso seja 
pautado pela justiça fis-
cal”, sublinhou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

O presidente da Câmara 
Municipal, vereador Vilmar 

Mariano, acrescentou que 
a Casa tem votado a favor 
de projetos importan-
tes para o crescimento 
econômico de Aparecida. 
“Nós vereadores temos 
dado atenção aos proje-
tos encaminhados pelo 
Executivo à Câmara e vo-
tado a favor de medidas 

que são importantes para 
a bem do cidadão e do 
contribuinte”, pontuou.

Outros dois textos so-
bre finanças públicas do 
município também foram 
aprovados, sendo o pro-
jeto de lei que institui o 
Núcleo de Conciliação 
Fiscal e o Programa de 
Educação Fiscal.

O primeiro irá conceder 
ao contribuinte a possi-
bilidade de conciliar dé-
bitos fiscais e tributários, 
mediante cumprimento a 
requisitos tais como, não 
ser reincidente; não ter 
participado de concilia-
ção ou REFIS nos últimos 
dois anos; maior prazo de 
parcelamento em até 54 
vezes; e redução de juros 

até 70% de desconto. O 
segundo visa promover 
a discussão das finanças 
públicas, incentivar a par-
ticipação da população 
na aplicação dos recursos 
públicos e promover ações 
integradas de combate à 
sonegação e evasão fiscal.

 “As novas regras vão 
facilitar a vida do contri-
buinte e criar uma cultura 
de educação fiscal perma-
nente em nossa cidade. A 
extinção do Alvará Sani-
tário, por exemplo, para 
atividades que não sejam 
do interesse sanitário, será 
de grande importância 
para aqueles que não te-
rão essa obrigatoriedade 
”, finalizou o secretário da 
Fazenda, André Rosa. 
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NaTal
Então é Natal! A data mais iluminada 

do ano está próxima e para celebrar 
esse momento especial, o  Papai 

Noel chega ao Aparecida Shopping 
no dia 10 de novembro, às 16h30 

com muitas surpresas. Ainda no dia, 
o coral da Guarda Mirim Municipal 

de Aparecida de Goiânia e o Musical 
Natal Doce se apresentarão para o 

público, além de muitas brincadeiras, 
balões e pinturas faciais para as 

crianças.

casa BRasilEiRa
A L’Occitane au Brésil, marca franco-

brasileira do Grupo L’OCCITANE, 
apresenta sua linha de difusores 

odorizantes de ambiente para a casa 
que é conhecida pelo seu gingado e 

sua diversidade, por ser barulhenta e 
colorida e por ter cheiro de café coado, 
bolo no forno e churrasco no quintal: a 
Casa Brasileira. A linha conta com três 

fragrâncias que representam e tornam 
únicos os momentos mais gostosos 

da nossa casa. Aconchego no Sofá 
traz lavanda nas notas de topo, corpo 

floral com nota de rosas e um fundo 
confortável com notas de baunilha e 

sândalo.

PRÊMio
O complexo imobiliário Órion Business 

& Health Complex, o edifício pronto 
mais alto de Goiânia, superou vários 

outros empreendimentos espalhados 
pelo Brasil e foi escolhido para receber, 

em 30 de outubro, em Brasília (DF), o 
Prêmio Lucio Costa 2019. A premiação é 
concedida pela Câmara dos Deputados 

a entidades e personalidades que 
contribuem com o desenvolvimento 

da sociedade, melhorando a vida das 
pessoas nas áreas da mobilidade, 

saneamento e habitação.  A entrega 
acontece às 16h, no Salão Nobre da 

Câmara dos Deputados.

aUlÃo Do ENEM
Nesta sexta-feira (01) a partir das 

08 horas, última antes do primeiro 
domingo de provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), realizado nos 

dias 03 e 10 de Novembro, acontecerá 
o “Mega Aulão Juventude Enem”, no 

Ginásio Centro de Aparecida de Goiânia. 
Realizado pela Secretaria Executiva de 

Juventude em parceria com a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia e a Unifan.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Aniversário - As promotoras de Justiça Villis Marra e Leila Maria estiveram no Restaurante Assoluto, no 
dia último dia 29, para prestigiar o aniversariante Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Sesc/Senac.

Happy Hour - A ex-The Voice Brasil 2019 Isabella Arantes 
será a atração do Happy Hour do Lozandes Shopping 
nesta sexta-feira (1), a partir das 18 horas, na praça de 
alimentação do centro de compras, situado no Park 
Lozandes, na região Leste de Goiânia.

2 3

4

Miss - Após temporada na Europa, uma das modelos 
transgênero mais queridas do mundo da moda, Camila 
Montovani se prepara para participar do miss Brasil Transex, 
que acontecerá no dia 22 de novembro em São Paulo. 
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Descanso no paraíso - O advogado Átila Tavares e 
a digital influencer Frécia Melo aproveitaram dias de 
descanso e aventura na Chapada dos Veadeiros.
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moda

Loja do Shopping Cerrado promove 
concurso de beleza plus size

o reconhecimento 
da beleza da mu-
lher plus size e sua 

inclusão na sociedade é o 
mote do Top Plus Zênite, 
concurso que está sen-
do realizado pela Zênite 
Moda Maior, no Shop-
ping Cerrado. A compe-
tição elegerá a próxima 
“garota propaganda” da 
marca plus size, que já 
contabiliza 20 anos de 
atuação no mercado e 
seis lojas em Goiânia e 
região metropolitana.

No total, 60 mulheres 
maiores de 16 anos e 
que vestem acima do ma-
nequim 44 puderam se 
inscrever nesta primeira 
edição do Top Plus Zêni-
te, que contará com três 
eliminatórias. As duas 
primeiras já foram reali-
zadas nos meses de se-
tembro e outubro, mas a 
última ainda acontecerá 
no dia 10 de novembro.

Em cada etapa, 20 
candidatas participam 
de aulas preparatórias 
de postura e passarela, 
de um curso de automa-
quiagem e de um ensaio 
geral para o desfile, que 
fecha as eliminatórias. A 

programação acontece 
no Espaço Fashion, que 
fica no piso 1 do Shop-
ping Cerrado, em frente 
à Fabbrica di Pizza.

Ao final de cada eli-
minatória, apenas cinco 
candidatas serão escolhi-
das para continuar na dis-
puta e participar da gran-
de final, que está prevista 
para o dia 8 de dezembro. 
As 15 finalistas serão se-
lecionadas por um cor-
po de jurados composto 
por sete profissionais do 
segmento de moda. Se-
rão considerados que-
sitos como simpatia e 
beleza, comunicação, 
passarela e postura.

A ganhadora será pre-
miada com um contrato 
de seis meses com a Zê-
nite Moda Maior, válido 
a partir de 2020, para 
trabalhos de provador 
fashion e campanha foto-
gráfica, entre outros. Já a 
segunda e terceira colo-
cadas receberão brindes 
dos patrocinadores.

Segundo Francielle 
Oliveira, uma das orga-
nizadoras do Top Plus 
Zênite, o concurso está 
sendo um grande su-

cesso. “As meninas que 
participam saem total-
mente renovadas e esta 
é a nossa real intenção”, 
conta. Ela revela ainda 
que o propósito da mar-
ca é promover a compe-
tição uma vez ao ano.

Além do centro 
de compras, também 
apoiam a iniciativa a 
agência ACM Models e 
a escola PUIG Models. 
O Shopping Cerrado 
oferece estacionamen-

to gratuito e fica na 
Avenida Anhanguera nº 
10.790, no Setor Aero-
viário, em Goiânia.

O grupo do 
Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado 
faz parte da CCP (Cyre-
la Commercial Proper-
ties S.A.), que é uma das 
principais empresas de 
desenvolvimento, aqui-
sição, locação, venda e 

administração de imó-
veis comerciais do Brasil. 
Atualmente, tem em seu 
portfólio de shoppings 
oito empreendimentos 
no país, localizados nos 
estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Goiás.

Somados, abrigam 
mais de 1,5 mil varejis-
tas em ABL (Área Bruta 
Locável) total superior 
a 289 mil m², dados que 
colocam a CCP entre as 

maiores administrado-
ras de shoppings do Bra-
sil. Desenvolvidos den-
tro dos mais avançados 
padrões construtivos, 
esses empreendimen-
tos se destacam pela 
arquitetura moderna e 
funcional, localização 
privilegiada, potencial 
de retorno e permanen-
tes práticas de susten-
tabilidade relacionadas 
à segurança, saúde e 
meio ambiente.

Aulas de postura e passarela, 
curso de automaquiagem e 
desfile integram a programação 
da competição, que escolherá 
uma “garota propaganda” 
para a Zênite Moda Maior
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Yas & The High Groove
O mês de novembro não 
poderia começar melhor 
no Lowbrow Lab Arte & 
Boteco. Comanda a pri-
meira sexta-feira do mês 
uma das bandas mais 
queridinhas da cena 
goianiense na atualida-
de, Yas & The High Groo-
ve. A partir das 22h30, 
o quarteto apresenta 
um repertório cheio de 
soul, funk, reggae, jazz e 

blues. A casa abre antes, 
às 19 horas, e a entrada 
terá o valor de R$ 15 até 
às 21h. Após esse horá-
rio, os ingressos passam 
a valer R$ 20,00.

O Yas & The High 
Groove reúne o melhor 
do soul, reggae, funk e 
R&B, com algumas pi-
tadas de jazz e blues, 
numa pegada moder-
na e cheia de grooves. 

Com Yasmini Guima-
rães, no vocal, Rafael 
Lenza, no contrabaixo, 
e Eduardo Manzano, na 
bateria, a banda apre-
senta interpretações 
de músicas de nomes 
como Amy Winehouse, 
Nina Simone, Etta Ja-
mes, Bob Marley, Bruno 
Mars, Sharon Jones, Joss 
Stone, Céu e Lauren 
Hill, entre outros.
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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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futebol

Brasil encara Angola pelo primeiro 
lugar do grupo no Mundial Sub-17

o Mundial Sub-17 
chega a Goiânia 
nesta sexta-feira 

para a Seleção Brasilei-
ra. No estádio Olímpico, 
o Brasil enfrenta Angola 
pela última rodada da fase 
de grupos. O confronto, 
marcado para as 20h, vale 
a liderança do Grupo A. A 
partida tem transmissão 
ao vivo do Sportv.

Com duas vitórias em 
dois jogos, o Brasil ocupa 
o primeiro lugar do grupo 
por conta do saldo de gols. 
Assim como Angola, a Se-
leção Brasileira também 
derrotou Nova Zelândia e 
Canadá, mas construiu pla-
cares mais elásticos. 

Para o jogo desta sexta-

-feira, o técnico Guilherme 
Dalla Déa não terá à dis-
posição o lateral-direito 
Yan, suspenso, e o zaguei-
ro Renan, que está em 
fase final de recuperação 
de uma lesão na coxa di-
reita. Apesar da ausência 
dos dois, o treinador quer 
ver o Brasil com a mesma 
postura apresentada nos 
primeiros jogos.

- Nosso objetivo é fazer 
uma boa partida, buscar 
essa liderança, para a sequ-
ência da competição. Temos 
que respeitar a seleção de 
Angola, que também tem 
seis pontos. É muito vertical. 
Mas permanecemos com o 
mesmo foco, de fazer um fu-
tebol brasileiro, envolvente. 

É isso que a gente espera - 
destacou o técnico.

Com a suspensão de Yan, 
o lateral Gustavo Garcia 
deve ganhar uma oportu-
nidade no time titular. O 

jogador já havia entrado no 
decorrer da partida anterior, 
mas começará jogando pela 
primeira vez neste Mundial. 
Enquanto cuida da ansie-
dade e trabalha duro para 

abraçar essa chance, Garcia 
destacou a união do grupo 
neste momento.

- O mais importante é ter 
um grupo fechado, unido, 
que só assim a nossa indi-

vidualidade irá aparecer. O 
Yan é um grande jogador, 
tem vários grandes joga-
dores aqui. É mais um jogo 
para nós mostrarmos tudo 
aquilo que sabemos - disse.

Nesta sexta-feira, Seleção Sub-17 
enfrenta os angolanos em confronto 
direto pela liderança do Grupo A
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