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EduCação

Enem: 1,2 milhão de inscritos 
faltaram; 376 foram eliminados

Cerca de 3,9 milhões 
de pessoas fizeram 
hoje (3) o Exame 

Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Os cerca de 
1,2 milhão de faltosos 
representam 23% do 
total de 5,1 milhões de 
inscritos. Ao todo, 376 
pessoas foram elimina-
das por descumprirem 
as regras do exame. Os 
dados foram divulga-
dos pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pelo 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep).  

“Deu tudo certo, foi 
tudo perfeito, funcio-
nou tudo bem. Tivemos 
a mais baixa abstenção 
da história”, avaliou o 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. A 
taxa é mais baixa que a 
de faltas no primeiro dia 
de prova do ano passa-
do, quando 24,9% dos 
inscritos não compare-
ceram ao exame.

O índice total de abs-
tenções no Enem 2019 
será fechado apenas 
após o segundo dia de 
aplicação, no próximo 
domingo (10). Quem não 
fez a prova neste domin-
go ainda poderá compa-
recer ao segundo e últi-
mo dia do exame.

O ministro avaliou o 
número de eliminados 
como baixo. Neste ano, o 
Enem passou a ter uma 
nova regra, candidatos 
cujos aparelhos eletrôni-
cos que emitissem qual-
quer som, mesmo dentro 
do envelope porta-obje-
tos seriam eliminados.

Vazamento 
da prova

Uma foto da prova de 
redação do Enem vazou 
hoje nas redes sociais. 
Segundo Weintraub, as 
investigações, a cargo da 
Polícia Federal, indicam 
que a foto foi tirada por 
um aplicador de prova.  

O ministro explicou 
que a suspeita de que te-
nha sido um aplicador se 
deve ao fato de que apa-
recem na imagem três 
provas de pessoas que 
faltaram ao exame e ape-
nas aplicadores têm aces-
so ao caderno de provas 
de candidatos faltosos. A 
identificação é possível 
devido ao código de cada 
prova. “Houve a tentativa 
de macular, de colocar 
em xeque o Enem, ele foi 
um péssimo profissional, 
péssima pessoa ao fazer 
isso, mexe com a vida de 

5 milhões de pessoas”, 
disse o ministro.  

Segundo o presiden-
te do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Alexandre 
Lopes, ao contrário dos 
participantes, que são 
eliminados se os celu-
lares estiverem fora do 
envelope porta-objetos, 
os aplicadores podem 
portar os aparelhos.

“Porque eles entram 
em contato com os co-
ordenadores para repor-
tar problemas ou pedir 
orientações”, explicou Lo-
pes. No entanto, no mo-
mento de abertura dos 
malotes e distribuição 
das provas, os aplicado-
res são orientados a não 
portarem celulares.

Segundo o ministro 
da Educação, apesar de 
a imagem ser verdadeira, 

o vazamento não causou 
prejuízo aos participan-
tes, uma vez que a ima-
gem foi divulgada após 
o início da aplicação: “O 
impacto foi zero”.

O ministro defendeu 
uma punição severa ao 
culpado por divulgar a 
imagem: “O que a gente 
vai tentar fazer é escan-
galhar ao máximo a vida 
dele. Eu sou a favor sem-
pre de que pessoa que é 
um transgressor pague 
o preço da transgressão 
dela”, disse. “A gente vai 
atrás de absolutamente 
tudo que puder fazer para 
essa pessoa pagar pela 
má-fé dela, pela falsida-
de, pela traição que ela 
cometeu. Absolutamen-
te tudo. Se der para ser 
criminal, criminal, cível, 
absolutamente tudo que 
a gente puder fazer para 
essa pessoa realmente se 

arrepender amargamente 
de um dia ter vindo ao 
mundo”, complementou.

Tema da redação
O tema da redação 

deste ano foi Democra-
tização do acesso ao 
cinema no Brasil. “Anti-
gamente para ter acesso 
ao cinema, precisava de 
estrutura grande para 
produzir um filme e es-
trutura para ver o filme. 
Hoje, [a gente] vê o filme 
aqui”, disse levantando o 
celular. “Consegue fazer 
filme de coisa barata, isso 
democratizou”.

Segundo o ministro, 
não há uma resposta úni-
ca para a redação. “O ob-
jetivo da redação é a pes-
soa conseguir elaborar 
um texto com argumen-
tos racionais tangíveis e 
bem escrito. Achei muito 
bom o tema, gostei do 

tema, porque tinha várias 
possibilidades”, disse.

Sobre os conteú-
dos da prova como um 
todo, ele ressaltou que 
a orientação foi a elabo-
ração de uma prova por 
meio da qual fosse pos-
sível selecionar pessoas 
qualificadas para entrar 
na faculdade: “O objeti-
vo do Enem é selecionar 
as pessoas mais capa-
citadas. E acho que foi 
plenamente atendido”. 
Ele reafirmou que nem 
ele, nem o presidente do 
Inep tiveram acesso às 
provas com antecedên-
cia. “Tivemos contato 
com a prova hoje”.

Os participantes fize-
ram hoje as provas de 
redação, ciências huma-
nas e linguagens. No dia 
10, farão as provas de 
matemática e ciências 
da natureza.

Abstenção é a 
mais baixa da 
história, avalia 
Weintraub W
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O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falam sobre primeiro dia de provas do ENEM
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Caiado defende Reforma da 
Previdência para Estado e municípios

o projeto de Reforma 
da Previdência dos 
servidores do Esta-

do, encaminhado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado à 
Assembléia de Legislati-
va de Goiás, e a inclusão 
de todos os municípios 
na proposta, foi um dos 
assuntos abordados na 
edição da sexta-feira 
(1/11) do programa 
“Fala Goiás em Rede”.

Caiado explicou que o 
déficit da Previdência – 
que esse ano deve chegar 
a R$ 2,9 bilhões e é o cus-
teado pelo Estado – tem 
grande impacto nas contas 
estaduais. Isso prejudica 
os 7 milhões de goianos, 
que significa que já nasce, 
cada um, devendo R$ 670 
para a Previdência. A en-
trevista foi transmitida ao 
vivo pela RBC FM e mais 
33 emissoras em rede pelo 
interior, além de outras 14 
que reproduzem em ou-
tros horários.

O governador ressal-
tou que já não era mais 
possível procrastinar tais 
mudanças, uma vez que 
gestões anteriores mani-
pularam os cálculos com 
servidores inativos. “Não 
adianta a gente criar es-
sas enganações, mentiras, 
porque as contas e a mate-
mática mostram o resulta-
do caótico que aconteceu. 
Não tem como 7 milhões 
de goianos ficarem traba-
lhando para que o Estado 

gaste 99% [de seus re-
cursos] no pagamento de 
folha, aposentados e inati-
vos”, pontuou.

Mensalmente, o Es-
tado tem que retirar R$ 
230 milhões de seus 
cofres para cobrir as 
contas dos aposentados 
e pensionistas, recurso 
que poderia ser aplicado 
em Educação, Saúde e 
Segurança Pública.

Caiado destacou que a 
delonga em torno da ques-
tão da Previdência poderia 
levar Goiás a uma situação 
semelhante à de Estados 
como Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Minas Ge-
rais e Rio Grande do Nor-
te, que já não pagam mais 
aposentados e pensionis-
tas, acumulando até qua-
tro meses de atraso, com 
pagamentos parcelados a 
cada 15 dias.

“Poderia eu passar 
o meu governo empur-
rando com a barriga e o 
desastre explodiria nas 
contas do próximo gover-
nador? É esta a função de 
um governante?”, ques-
tionou, em tom de crítica. 
Foi justamente este sen-
timento de urgência em 
resolver a questão que 
fez com que Goiás fosse 
um dos primeiros estados 
a apresentar a PEC.

“Não estamos inventan-
do nada. Como a Câmara 
dos Deputados não teve 
a coragem de assumir, nós 

estamos fazendo, reprodu-
zindo exatamente o que 
foi aprovado na Câmara 
e no Senado Federal aqui 
na legislação de Goiás. O 
que, na verdade, já deve-
ria ter sido feito. Se não 
foi feito, é por omissão”, 
argumentou Caiado.

Quanto à inclusão dos 
municípios, o governador 
ressaltou as relações re-
publicanas que estabe-
leceu com os prefeitos e 
que não é hora de “jogos”, 
mas de se pensar em algo 
maior: o povo e a recupe-
ração do Estado de Goiás. 
“Eu poderia também ter o 
gesto egoísta, pensando 
só no Estado. Mas, foi por 
este processo de retaliar 
A e B, que o Estado entrou 
nesse buraco que estamos 
vivendo hoje em dia. Se 
eu tivesse apenas queren-
do ter benefício político e 
desgastar os prefeitos, eu 
poderia dizer: ‘Cada pre-
feito que vá tratar no seu 
município’. Mas tive hu-
mildade, mesmo não ten-

do apoio de 90% dos pre-
feitos do Estado de Goiás, 
e nós incluímos todos os 
municípios na Reforma 
da Previdência.”

Segurança pública 
e desenvolvimento

Ao comentar a apreen-
são de meia tonelada de 
maconha na GO-060, em 
uma ação integrada entre 
as Polícias Militar e Fede-
ral, e a prisão de dois ho-
mens que transportavam 
700 quilos da mesma 
droga em Cachoeira Alta, 
Caiado enalteceu o tra-
balho dos policiais, mas 
pontuou que a “bandi-
dagem é insistente”. Atri-
buiu o êxito às parcerias 
que estão sendo feitas na 
área, especialmente na 
área de Inteligência, que 
permite antecipar ações 
criminosas.

“Vocês viram que 
nunca mais teve explo-
são de bancos em Goiás, 
porque estamos conse-

guindo nos antecipar às 
quadrilhas. Nossa polí-
cia tem sido referência 
no Brasil, mas tivemos 
a humildade de buscar 
parcerias entre Polí-
cia Federal, Rodoviá-
ria Federal, Ministério 
Público, Polícia Civil 
e Militar”, ressaltou o 
governador.

Além de atuar na re-
pressão, o Estado também 
tem trabalhado de forma 
preventiva, com políticas 
que estimulam as pessoas 
a voltarem-se aos estudos, 
ao trabalho e a buscar al-
ternativas de uma vida 
melhor. “Estamos atuando 
todos os dias no sentido 
de poder libertar os nos-
sos jovens e crianças, que 
estão sendo induzidos e 
incluídos dentro dessas 
facções, para distribuírem 
e consumirem drogas. 
Senão, amanhã, o Estado 
de Goiás não terá como 
arcar com os gastos para 
tentar recuperar esses jo-
vens que, tentando con-

seguir o dinheiro fácil, 
caminham para o lado da 
criminalidade.”

Sobre o protocolo de 
intenção para instalação 
de 25 novas empresas em 
Goiás e a liberação de R$ 
500 milhões para micro 
e pequenos empreende-
dores, por meio da Goiás 
Fomento, que deve gerar 
50 mil novos empregos, 
Caiado reiterou que é 
seu compromisso desde 
o período da campanha 
eleitoral proporcionar 
oportunidades iguais de 
desenvolvimento a todas 
as regiões do Estado.

“Eu me comprometi 
a fazer um governo que 
fosse extensivo aos 246 
municípios. Não acho 
justo priorizar algumas 
cidades em detrimento 
das outras. Não se tem 
um Estado desenvolvido 
quando você tem áreas e 
regiões com renda per ca-
pita alta, enquanto outras 
vivem num estado de mi-
séria e de pobreza”, frisou.

Reforçou compromisso de gestão 
em benefício dos 246 municípios
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Após a eleição da Mesa Diretora, deputados estaduais 
têm 108 projetos em pauta para esta 3ª-feira, 5
Para esta semana, os de-
putados irão realizar a 
primeira sessão ordinária 
do mês de novembro na 
terça-feira, 5. Na Ordem 
do Dia está uma pauta 
contendo 108 processos 
legislativos e 35 requeri-
mentos. Os processos em 
pauta para a reunião con-
templam iniciativas parla-
mentares, do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás 
(TJ-GO) e da Governadoria.

São quatro projetos de 
lei do governador Ronaldo 
Caiado (DEM) em fase de 
votação definitiva e cinco 
em fase de primeira vo-
tação. Do Executivo ainda 
há um veto integral para 
votação única e secreta, e 
duas indicações de nomes 
para compor o Conselho 
Estadual de Educação.

De origem parlamentar 
a pauta traz 38 projetos de 
lei para primeira aprecia-

ção e votação e 54 maté-
rias com pareceres favorá-
veis aprovados que estão 
sendo encaminhados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) e 
um contrário. Há também 
um processo de sustação 
e um Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) em 
primeiro turno de votação.

O TJ-GO tem um projeto 
de lei em fase de primei-
ra apreciação o qual visa 

alterar a Lei nº 12.986, de 
31 de dezembro de 1996, 
que institui o Fundo Espe-
cial de Reaparelhamento 
e Modernização do Poder 
Judiciário, para acrescentar 
no artigo 3°, do inciso XII, 
agregando a composição 
do fundo o saldo financei-
ro positivo do duodécimo.

De iniciativa do Poder 
executivo, destaca-se na 
pauta, para ser aprecia-
do em fase de primeira 

votação, o processo n° 
5920/19. A matéria prevê 
a venda de até 49% das 
ações da estatal Saneago 
por meio de oferta públi-
ca inicial. De acordo com o 
líder do Governo na Casa, 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB), o projeto deverá ser 
o primeiro a ser colocado 
em votação durante a reu-
nião.

Na justificativa do pro-
jeto, o governador Ronal-

do Caiado (DEM) explica 
que a proposta decorre de 
solicitação da presidência 
da companhia, e tem por 
objetivo a estruturação da 
operação para Oferta Pú-
blica Inicial de Ações [IPO], 
“visando possibilitar a má-
xima liquidez das ações de 
emissão da Companhia, 
bem como a melhor possi-
bilidade de acesso ao mer-
cado de capitais na Oferta 
Pública intentada”.
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Força-tarefa restaura e pavimenta 
rodovias em todo Estado de Goiás

o Governo do Estado, 
por meio da Agên-
cia Goiana de In-

fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), deu início, nos 
meses de setembro e ou-
tubro, a uma força-tarefa 
de obras voltadas para 
implantação e restaura-
ção de rodovias goianas e 
conservação de vias. So-
mados, os investimentos 
realizados pelo governa-
dor Ronaldo Caiado che-
gam a R$ 130 milhões.

Outros R$ 10 milhões 
estão sendo investidos 
em manutenção e con-
servação da malha viá-
ria. Também foram assi-
nadas outras 170 ordens 
de serviços para execu-
ção de pequenos repa-
ros emergenciais.

Estão sendo implan-
tadas e pavimentadas as 
rodovias GO-336, que liga 
os municípios de Crixás e 
Nova Crixás; GO-184, de 
Jataí a Caiapônia; GO-132, 
de Colinas do Sul a Mina-
çu; e GO-439, que une Pi-
lar de Goiás e Guarinos.

Restauração
Seguem, também, em 

ritmo acelerado a res-
tauração da GO-164, que 
une o município de Quiri-
nópolis à rodovia BR-452; 

rodovia GO-326, no tre-
cho entre Sanclerlândia 
e Buriti de Goiás; GO-418, 
do entroncamento da 
GO-060 ao município de 
Fazenda Nova e entron-
camento da rodovia GO-
326; e GO-060, no trecho 
Iporá - São Luís de Mon-
tes Belos – Firminópolis.

De acordo com o pre-
sidente da Goinfra, Pedro 
Sales, essas frentes de 
trabalho já são o reflexo 
do planejamento do Go-
verno de Goiás, que tem 

o projeto de recuperar e 
expandir todo o sistema 
viário goiano. “São os pri-
meiros de uma série de 
investimentos que serão 
feitos, sempre com trans-
parência e zelo pelo di-
nheiro público”, afirma.

Sales lembra que exis-
tem também frentes de 
trabalho, em todas as re-
giões goianas, que traba-
lham na conservação das 
estradas. “Assinamos, no 
começo de outubro, 170 
ordens de serviços para 

realização de pequenos 
serviços de conservação. 
Também foram homolo-
gados os contratos com as 
empresas para a manuten-
ção preventiva e corretiva 
de vias que vão represen-
tar investimentos de cerca 
de R$ 10 milhões.

Obras Civis
Na terça-feira (29/10), 

Pedro Sales anunciou 
a retomada das obras 
civis relativas à pasta. 
Ele liberou ordens de 

serviços para a constru-
ção da Estação de Trata-
mento de Esgotos (Ete) 
do Presídio Estadual de 
Águas Lindas e da obra 
de tratamento de erosão 
existente no local. Anun-
ciou, ainda, a retomada 
das obras de construção 
do Presídio Estadual de 
Novo Gama. “São obras 
muito desejadas na re-
gião do Entorno do Dis-
trito Federal”, ressaltou.

No mesmo dia, Sales 
formalizou parceria com 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Seds) para o reinício das 
obras de construção do 
Centro de Atendimento 
Sócioeducativo (Case) de 
Itumbiara, Itaberaí e Po-
rangatu. Os investimentos 
somam R$ 22,471 milhões. 
“São obras importantes 
que vão gerar aumento 
de vagas imprescindíveis 
para a melhoria das me-
didas na correção de ado-
lescentes infratores”, ava-
liou o titular da Goinfra.

Pedro Sales 
anuncia 
retomada de 
obras civis
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Restauração da rodovia GO-326, entre Sanclerlândia e Buriti de Goiás. Trecho de 15,5 km

goiânia

Rede Atende Fácil negocia dívidas 
com desconto de até 80%
As quatro unidades da 
Atende Fácil, central de 
relacionamento presen-
cial com a Prefeitura de 
Goiânia, realizam nego-
ciações de débitos duran-
te a XIV Semana Nacional 
da Conciliação, que acon-
tece em todo o país a par-
tir desta segunda-feira, 
04. Alternativa ao Paço 
Municipal, Park Lozandes, 
onde está instalada a es-
trutura oficial da ação, a 
rede de atendimento da 
prefeitura realiza parce-
lamento de dívidas de 
até R$ 1 milhão e emitem 
guias para pagamento à 
vista. É possível regulari-
zar débitos vencidos até 
31 de outubro de 2019.

Na Atende Fácil Cida-
de Jardim, voltada à re-
gião Sudoeste da Capital, 
o atendimento ocorre das 
08 às 20 horas, respeita-
da a capacidade de aten-
dimento da unidade que 
é de, em média, 800 pes-

soas por dia. Na Estação 
Ferroviária, que abrange 
a Região Central, é possí-
vel conciliar das 7 às 19 
horas. Na Mangalô, situ-
ada na Galeria do Dona 
Beti, Região Noroeste da 
cidade, também. Outras 
opções são a unidade 
do Paço Municipal, na 
Região Sul, das 7 às 19 
horas, mas nela somente 
para pagamentos à vista; 
e o posto de atendimento 
do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC-GO), 

no Setor Sul, das 08 às 18 
horas, voltado ao atendi-
mentos dos contabilistas. 

O único serviço não 
oferecido nas unidades 
Atende Fácil é a assistên-
cia judiciária gratuita, que 
pode isentar o contribuin-
te do pagamento de taxas 
cartorárias decorrentes do 
protesto da dívida e conse-
quente inscrição em servi-
ços de proteção ao crédito, 
como SPC e Serasa, ou ain-
da das custas processuais 
incidentes em débitos que 

já estão em cobrança judi-
cial. Disponível apenas no 
Paço Municipal, a assis-
tência judiciária gratuita é 
submetida à análise de ju-
ízes que podem deferir ou 
não o pedido após apreciar 
a capacidade financeira do 
contribuinte. Se não hou-
ver interesse nesse benefí-
cio, todas as dívidas abaixo 
de R$ 1 milhão podem ser 
negociadas nas Atende 
Fácil, mesmo que estejam 
protestadas e/ou em co-
brança judicial. 

Descontos 
Na XIV Semana Nacio-

nal da Conciliação, a Pre-
feitura de Goiânia oferece 
até 80% de desconto em 
juros e multa moratória. As 
reduções nas penalidades 
resultantes da situação de 
inadimplência variam entre 
60% e 40% para os débi-
tos que venceram entre 1º 
de janeiro de 2017 e 31 de 
outubro de 2019. Para dívi-
das vencidas até o dia 31 
de dezembro de 2016 os 
abatimentos oscilam entre 
80% e 40%. Débitos que, 
no entanto, foram negocia-
dos em outras ações desse 
tipo terão benefícios meno-
res, entre 40% e 10%. “Nós 
identificamos muitos casos 
de contribuintes que todos 
os anos parcelam a mesma 
dívida. Por isso, este ano o 
reparcelamento terá menos 
desconto. A prefeitura não 
vai transformar esses pro-
gramas de refinanciamento 

em uma forma de sustentar 
o inadimplente contumaz”, 
explica o secretário de Fi-
nanças, Alessandro Melo. 

Tanto para quem fará a 
primeira negociação quan-
to para quem optará pelo 
reparcelamento, os maiores 
benefícios são para paga-
mento à vista, em cota úni-
ca. Nesse caso, é possível 
efetivar a conciliação via 
internet, por meio do site 
oficial da Prefeitura de Goi-
ânia, o www.goiania.go.gov.
br, sem necessidade de 
deslocamento. Outra opção 
é parcelar a dívida em até 
40 vezes, desde que o valor 
mensal a ser pago não seja 
inferior a R$ 100, piso defi-
nido pelo Regulamento do 
Código Tributário Municipal 
(RCTM). Para parcelamen-
to, no entanto, é necessário 
comparecer ao Palácio das 
Campinas Venerando de 
Freitas Borges (Paço Muni-
cipal), no Park Lozandes, ou 
às unidades Atende Fácil.
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GlaMoUR DiVa 
Qual a definição de diva? Pode 

ser (1) Divindade feminina; Deusa. 
(2) Mulher da qual alguém fez 

sua musa inspiradora. (3) Mulher 
de grande beleza. Ou ainda, 

simplesmente (4) Você! Esse 
conceito inspirou O Boticário para 
criar sua nova fragrância Glamour 

Diva. Ela traz a combinação de 
um buquê floral com notas de 

cereja turca, baunilha e o calor do 
sândalo.

EXPosiÇÃo
Passeio das Águas Shopping 

realiza, em parceria com os 
Camiseiros e a Federação 

Colecionadores de Camisas de 
Futebol, a exposição de camisas 

dos países participantes da 
competição. A mostra, que é 

gratuita, acontece até dia 17 de 
novembro, conta com 24 mantos 

sagrados de coleções particulares.  

FUTURE FooD
Com presença confirmada de Flávio 

Passos, fundador da Puravida; e 
Nicolle Seronni, nutricionista e co-
fundadora do programa Saúde no 

Carrinho, Future Food acontecerá 
em Goiânia, no dia 7 de novembro, 

das 14h às 19 horas, na Faeg. A 
marca Fast Açaí, única do mercado 

com polpa 100% orgânica e 
indústria própria, também marcará 

presença no evento, onde fará a 
distribuição de açaí.

sEGREDos Do 
oUTBacK

No 3º episódio do OutBackstage, 
minissérie que mostra os 

bastidores e segredos do Outback, 
o ator Bruno De Luca desvenda 

tudo sobre a Bloomin’ Onion, 
a famosa cebola gigante do 

restaurante. Pela primeira vez na 
história a rede revela todos os 

segredos desse ícone do menu, do 
plantio até o preparo. O vídeo, que 

também ensina sobre o famoso 
corte que dá à cebola o formato 

inspirado na flor australiana 
Waratah, pode ser conferido no 

YouTube da marca.  

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Embaixadoras – Dayane Marques, Lygia Ribeiro, Flávia Cavalcante e  Trícia Barreto são as embaixadoras 
da loja Dona Suzy, que inaugurou recentemente no bairro Jundiaí na cidade de Anápolis.

Nova Sede - Os sócios Antonio Carlos Rabelo e Leonardo Nunes 
reinauguraram na última quarta-feira,30 de outubro, a filial da 
Tributarie, no Metropolitan Business & Lifestyle, no Jardim Goiás.

2 3

4

Empresários - Os empresários Alisson Tomaz e Eugênio Muniz, 
lançaram no último dia 21, a loja Dona Suzy com a proposta 
de moda com estilo, autenticidade e que é assinada 
por um estilista próprio da marca.
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Plataforma - A Gestora do SESCON-Goiás, 
Sucena Hummel e a presidente do Sindicontábil, 
Maria Eleuza, estiveram juntamente com a Secretária 
da Fazenda, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, 
na inauguração do lançamento da Plataforma do 
Voluntariado, da OVG, na última quarta-feria, 30.



6 SEgunda-fEira, 4 DE NOVEMBRO DE 2019economia

meio ambiente
Presente em oito estados brasileiros, a Tropical Urbanismo completa 50 anos em 2026.   
A empresa, de origem goiana, já começou as comemorações, com o início do desafio de 
plantar um milhão de árvores em vários dos seus empreendimentos como  um legado que 
será deixado ao bairro ou condomínio em que o plantio será realizado.

imóveis 1
A Caixa Econômica Federal anunciou a terceira redução, neste ano, das novas taxas de 
juros para financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) e saldos devedores atualizados pela Taxa Referencial (TR). A taxa efe-
tiva mínima para imóveis residenciais enquadrados nos Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) e Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) será de TR + 6,75% a.a. e a taxa máxima será 
de TR + 8,50% a.a., redução de 0,75 p.p. e 1,0 p.p, respectivamente.

imóveis 2
De acordo com a Associação das 
Empresas do Mercado Imobiliário 
de Goiás (Ademi-GO), mais uma 
redução de juros significa que mais 
pessoas podem realizar o sonho da 
casa própria. A entidade entende 
que isso impacta em redução do 
limite de renda para os produtos, 
ou seja, pessoas com renda meno-
res tendo acesso a crédito imobi-
liário, retorno do investidor, com 
a baixa na Taxa Selic também, e 
mais: o aluguel fica mais caro que 
a parcela de compra.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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empréstimos

Queda de juros é oportunidade 
para renegociar dívidas

está em tramitação em 
uma comissão espe-
cial na Câmara dos 

Deputados o Projeto de 
Lei (PL) nº 3.515/15, que 
estabelece mecanismos 
para evitar o superendi-
vidamento e promover a 
educação financeira. A pro-
posta, aprovada no Sena-
do, foi sugerida por juristas 
especializados em Direito 
do Consumidor.

Especialistas ouvidas 
são favoráveis a medidas 
para conter a tomada de 
crédito e gastos desne-
cessários. “A gente pre-
cisa mudar a cultura da 
população para cultura 
da poupança e não do 
endividamento. Novas 
dívidas significam pior 

qualidade de vida”, opi-
na a juíza Caroline Lima, 
do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
de Cidadania - Superen-
dividados (Cejusc/Super) 
em funcionamento no 
Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal (TJDFT).

“O materialismo impe-
ra e todos são levados a 
essa crescente necessi-
dade de ampliar os bens, 
o que pode ocasionar o 
superendividamento. Há 
uma compulsão para o 
consumo. Não temos tra-
dição de poupança e re-
servas”, complementa a 
desembargadora Ana Ma-
ria Duarte Amarante.

Segundo ela, a facilida-
de e o estímulo do consu-

mo via internet pioram o 
quadro. “A tecnologia está 
armada contra os indivídu-
os. Eles sabem tudo. Tem 
tudo em algoritmo sobre 
gastos e preferências”, 
alerta a desembargadora 
ao comentar que “apenas 
um terço da população 
brasileira tem alguma for-
ma de poupança”.

A proporção também 
impressiona negativa-
mente a administradora 
Annalisa Blando Dal Zotto, 
especialista em planeja-
mento financeiro. Segun-
do ela, é preciso guardar 
mais e gastar menos. “As 
únicas dívidas saudáveis 
são os financiamentos que 
têm bem como garantia, 

como casa e carro, desde 
que que não sejam muito 
maior do que a Taxa Selic”.

Juros ainda altos
Para Dal Zotto, a recente 

redução da Selic para 5% 
ao ano “é uma oportuni-
dade para renegociar dívi-
das”. Ela alerta, no entanto, 
que a taxa básica de juros 

está no menor patamar da 
história, mas outras taxas 
continuam extremamen-
te elevadas. “A Selic está 
a 5%, mas continua muito 
danoso tomar qualquer 
tipo de empréstimo. O 
cheque especial está a 
250% ao ano. O emprés-
timo consignado ainda é 
30% ao ano”, pondera.

“A redução é positiva. 
É época de cobrar rene-
gociação”, sugere a juíza 
Caroline Lima. Ela alerta 
para os riscos dos novos 
financiamentos. “Embora 
as taxas sejam menores, 
os bancos estão embutin-
do custos mais altos. Tem 
que reparar no custo final 
da dívida. Se o custo total 
está se reduzindo de fato. 
Eu fiz uma simulação de 
financiamento imobili-
ário por curiosidade e vi 
que eles estão aumen-
tando”, denuncia.

Especialistas defende cultura 
de poupança e menos consumo
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Nos dias 7 e 8 de dezembro, Brasília receberá o “Brazil Tea Festival”, primeiro even-
to internacional dedicado ao chá no país. Com o objetivo de reunir produtores, co-
merciantes, franqueadores e consumidores no mesmo local, o Festival busca pro-
porcionar uma grande difusão do produto. A convite da organização do Festival, a 
empresária Carol Diniz (Prana Café) foi convidada especial para ser embaixadora, 
representando os Sommeliers de Goiânia. Para aqueles que querem conhecer e 
explorar mais a fundo a bebida milenar, o Brazil Tea Festival irá oferecer degus-
tações e workshops, com ingressos a partir de R$ 20. O evento conta ainda com 
cursos e simpósios para os interessados em conhecer mais sobre o universo do 
chá. O Festival promete com sua programação cheia de atividades.

chácháchá
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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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CBF

Brasil vence Angola e avança em 
1º no Grupo A do Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira 
Sub-17 entrou em 
campo, na noite 

desta sexta-feira (1), que-
rendo garantir o primeiro 
lugar do Grupo A da Copa 
do Mundo. Missão dada e 
cumprida com perfeição. 
No Estádio Olímpico de 
Goiânia, o Brasil venceu 
a Angola por 2 a 0, pela 

terceira e última rodada 
da fase de grupos, e man-
teve os 100% de aprovei-
tamento na competição. 
Talles Magno e Gabriel 
Veron marcaram os gols 
do triunfo da Canarinho. 

O duelo decisivo da 
Seleção Brasileira Sub-17 
pelas oitavas de final será 

na próxima quarta-feira 
(6), contra o terceiro co-
locado do Grupo C, D ou 
E. Além das três vitórias, o 
Brasil encerra a primeira 
fase com nove gols feitos 
e apenas um sofrido. 

O jogo
A Seleção Brasileira 

teve dificuldades para 
furar a defesa adversária 
no início da partida e viu 
a Angola criar as primei-
ras chances. A melhor de-
las saiu, aos 12 minutos, 
com David, mas Matheus 
Donelli salvou a Canari-
nho. Na base do talento, o 
Brasil começou a encon-

trar os espaços no ataque. 
Foi assim que Diego Rosa 
sofreu uma falta perto 
da área para Kaio Jorge 
cobrar rente à meta an-
golana, aos 25. Quatro 
minutos depois, Veron re-
cebeu ótimo lançamento 
de João Peglow e escorou 
para a chegada de Diego 
Rosa, que soltou o pé para 
grande defesa de Cambi-
la. No rebote, o camisa 17 
teve nova oportunidade 
e mais um vez parou no 
goleiro angolano.

Dominando as ações 
ofensivas, a Seleção Bra-
sileira pressionou nos úl-
timos minutos em busca 
do primeiro gol. Na mar-
ca dos 41, Talles Magno 
apareceu dentro da área 
e tocou para Veron, o ca-
misa 7 pegou de primeira 
levando perigo à defesa 
adversária. Já nos acrés-
cimos, Gustavo Garcia 
cobrou falta e Henri ca-

beceou tirando tinta da 
trave.  

A Angola só chegou 
com perigo de novo aos 
nove minutos da etapa 
complementar. Após rá-
pido contra-ataque, Zito 
invadiu a área brasileira 
e bateu para fora. Sem 
se intimidar, a Canarinho 
foi para cima até que, aos 
22, a torcida pôde, enfim, 
fazer a festa no Estádio 
Olímpico. Gabriel Veron 
cobrou escanteio, Hen-
ri testou firme e Talles 
Magno deu um toquinho 
sutil para abrir o placar: 1 
a 0. Não demorou muito e 
a rede voltou a balançar 
para o Brasil. Aos 31, Ve-
ron fez linda jogada pelo 
meio, limpou a marcação 
e finalizou na saída do 
goleiro: 2 a 0. Com show 
de “olas” nas arquibanca-
das e gritos de “olé” , a Se-
leção Brasileira controlou 
o jogo até o apito final. 

Seleção 
Brasileira Sub-
17 venceu mais 
uma na Copa 
do Mundo 
e vai para 
próxima fase 
com 100% de 
aproveitamento
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