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n O líder do PSDB na Assembleia, 
Talles Barreto, vem intensificando 
críticas aos ex-governadores Mar-
coni Perillo e José Eliton e cobrando 
a presença deles nos encontros do 
partido do município. Já foram 12 e 
eles não apareceram.

n Depois da reforma da previdência, 
o próximo conjunto de medidas do 
governo federal a ser replicado nos 
Estados – inclusive Goiás – será o da 
reestruturação da carreira do funcio-
nalismo. Vai feder chifre queimado.

n Jornais que estampam propaganda 
da prefeitura de Anápolis publicam 
notas dizendo que o prefeito Roberto 
Naves é sinônimo de modernização e 
que, por isso, vencerá a disputa com o 
petista Antônio Gomide. É piada.

n O município de Goiatuba conseguiu 
liminar no Tribunal de Justiça obrigan-
do o Tesouro estadual a pagar R$ 4 
milhões correspondente aos seus 25% 
de participação no ICMS perdido por 
conta dos incentivos fiscais.

n Se tiver coragem de peitar a ree-
leição de Iris Rezende em Goiânia e 
se provar que não está inelegível, o 
ex-prefeito de Aparecida Maguito 
Vilela pode ser candidato pelo PP, se 
quiser. Alexandre Baldy ofereceu o 
partido a ele. 

n Foram suspensos os encontros pro-
movidos pela Adial no interior, sob a 
desculpa de defender empregos, mas 
voltados para a tentativa de criar pres-
são contra mudanças nos incentivos 
fiscais. Não houve repercussão.

n Os recursos destinados a Goiás por 
conta da cessão onerosa dos campos 
de petróleo do pré-sal começaram 
com previsão de R$ 380, subiram para 
R$ 450 e agora estão em R$ 700 mi-
lhões, dado ao sucesso dos leilões.

n Impressiona o entusiasmo do depu-
tado federal Célio Silveira, do PSDB, 
mas com origem no PFL, quando fala no 
governador Ronaldo Caiado, com quem 
tem conversado muito tanto no Palácio 
das Esmeraldas quanto em Brasília. 

n Confirmado: o deputado estadual 
Lucas Calil, do PSD, foi convidado por 
Maguito Vilela para ser o vice em sua 
chapa para disputar a prefeitura de 
Goiânia. E ouviu que nem Iris Rezende 
nem Vilmar Rocha serão obstáculos.

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

O projeto de reforma da previdência encaminhado pelo governador Ronaldo 
Caiado deve enfrentar alguma resistência, na Assembleia, por conta apenas de 
dois pontos: 1) a alíquota extraordinária de 8%, que, em caso de necessidade, 
será acrescida à já paga pelo funcionalismo estadual, de 14,25% e 2) a ex-
tinção dos quinquênios, espécie de bônus a que os servidores têm direito em 
troca apenas de completar cinco anos na carreira, inclusive cumulativamente. 
Fora isso, não há nada que possa despertar alguma reação do Legislativo, a 
não ser em termos de exercício de oposição pela bancada minoritária. Caiado 
ainda não mostrou as cartas que tem na manga, mas impressiona pela enorme 
tranquilidade que manifesta quando fala da nova previdência – que servirá de 
teste, mais uma vez, para a maioria que consolidou entre os deputados esta-
duais e mostrou sua força ao derrubar a candidatura à reeleição do deputado 
Cláudio Meirelles à 1ª Secretária, que ficou com o aliado Álvaro Guimarães.  
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EM 15 aÇÕES, MiNiStÉRio pÚBlico EXiGE R$ 6,7 BilHÕES DE MaRcoNi
O valor total que o Ministério Público reivindica do ex-governador Marconi Perillo, por conta de 15 ações de improbidade ajuizadas, chega a exatos R$ 
6,7 bilhões. Por conta desse imbróglio judicial, todo o patrimônio do ex-governador tucano, inclusive o pouco que ele adquiriu antes dos seus quatro 
mandatos como chefe do Executivo, encontra-se arrestado. Não escapou nem mesmo a herança da sua mulher, Valéria. Quando se diz que Marconi 
está em São Paulo cuidando o tempo todo da sua defesa nesses processos, não há nenhum exagero. Trata-se de um mister que exige muita atenção 
e trabalho, além de despesas altas com uma boa equipe de advogados. Esse é o calvário que o semideus que mandou em Goiás por 20 anos vive hoje.

VaNtaGENS Do FUNcioNaliSMo pÚBlico cRiaRaM UMa caSta pRiVilEGiaDa
Não é possível que toda a estrutura financeira de um Estado seja direcionada para pagar salários e vantagens ao seu 
funcionalismo. Vejam bem, leitora e leitor: com todas as medidas restritivas que adotou, redução de cargos comissiona-
dos e suspensão de concursos e admissões a qualquer título, a despesas com a folha de pagamento em Goiás cresceram 
12%, de janeiro até agora, por conta do chamado crescimento vegetativo. Isto é: os gastos com pagamento dos salários 
dos servidores sobem automaticamente, a cada mês, mesmo sem o aumento do seu contingente e sem reajustes, a 
não ser o acréscimo dos benefícios que são atribuídos a eles com base em uma visão antiga e superada da carreira. 
Isso, infelizmente, não tem lugar mais no Brasil, assim como não cabe mais no serviço público a estabilidade sem 
contrapartida, os vencimentos reforçados pelos penduricalhos que estouram o teto constitucional e, o principal, 
as aposentadorias sem correspondência com as contribuições feitas ao longo do exercício do cargo. O Estado 
carrega nas costas uma folha de 130 mil funcionários, com o número de inativos já superando o de ativos, absor-
vendo 86% da receita líquida – e que se dane o restante da população. Isso não é correto e não pode continuar. 

FRaNciSco JR. NÃo SaBE o QUE Fala QUaNDo cRitica iRiS
Não têm o menor sentido as críticas disparadas pelo deputado federal Francisco Jr. contra o prefeito Iris Rezende. Como assim, Goiânia é uma cidade 
“remendada”? Como assim, a prefeitura não trabalha de forma planejada? O projeto de Iris é claro como a luz do dia e tem a ver com a modernização 
da infraestrutura da capital, passando pelas obras viárias de grande porte e chegando até à recuperação asfáltica de todas as ruas e avenidas que 
registram tráfego intenso. Não é fácil ser candidato de oposição a prefeito de Goiânia e arranjar um discurso com um mínimo de coerência para 
enfrentar a reeleição do velho cacique emedebista. Esse é o drama de Francisco Jr.: dizer o quê? a um eleitor que está com as medidas cheias quanto 
ao gerenciamento da cidade e até mesmo do seu futuro, sem falar na completa organização e racionalização da máquina administrativa municipal. 

caiaDo coMplEta 300 DiaS DE GoVERNo E JÁ coNSoliDa iDENtiDaDE pRÓpRia
O governador Ronaldo Caiado completou 300 dias de gestão. Conseguiu manter o pagamento do funcionalismo em dia e abriu caminho, com 
o projeto da reforma da previdência estadual, para fazer o chamado “dever de casa” e superar, quem sabe no ano que vem, a crise fiscal, com 
o apoio de algum tipo de programa de recuperação que acabará sendo oferecido por Brasília. Estabeleceu também uma agenda própria, que 
não lembra em nada o que faziam os governos do PSDB e está aos poucos criando uma identidade própria para a sua administração. Enquan-
to isso, a oposição dorme no ponto: cada vez mais fraca, limita-se a surtos esporádicos na Assembleia, aproveitando oportunidades apenas 
e não estabelecendo uma linha consistente de apresentação de alternativas. No andar dessa carruagem, vai ser fácil para Caiado consolidar 
uma vantagem que, lá na frente, quando vier o processo sucessório, poderá garantir com facilidade mais um mandato.

pRoJEto Da NoVa pREViDÊNcia 
EStaDUal SÓ tEM 2 poNtoS iMpoRtaNtES 
capaZES DE GERaR polÊMica
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Fiscalização 

Prefeitura lança Operação 
Boas Compras 2019

através do Gabinete 
de Gestão Integra-
da do Município, 

composto por órgãos da 
administração municipal 
e estadual, a Prefeitura 
de Goiânia lança, nesta 
quarta-feira (6/11), mais 
uma edição da Operação 
Boas Compras, com o obje-
tivo de garantir maior se-
gurança à população nas 
compras de fim de ano. A 
operação começa no dia 
7 de novembro e busca 
intensificar as ações segu-
rança pública, fiscalização 
urbana e sanitária em toda 
a cidade, com ênfase prin-
cipal na região central e 
da Rua 44, no Setor Norte 
Ferroviário. O pólo de con-
fecções deve receber cerca 

de 5,5 milhões de pessoas 
nos próximos dois meses, 
segundo projeção da As-
sociação Empresarial da 
Região da 44 (AER44).

Além da Secretaria 
Municipal de Planeja-
mento Urbano e Habi-
tação (Seplanh), que co-
ordena as operações de 
fiscalização de posturas 
na região, também par-
ticiparão da operação 
neste ano a Guarda Ci-
vil Metropolitana, as se-
cretarias municipais de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec), de 
Infraestrutura (Seinfra), 
de Trânsito e Mobilidade 
(SMT), e de Saúde (SMS), 
por meio da Vigilância 

Sanitária. Órgãos como a 
Companhia Municipal de 
Urbanização (Comurg), 
Agência Municipal de 
Meio Ambiente (AMMA), 
Procon Municipal, Jui-

zado de Menores, Corpo 
de Bombeiros Militar e 
as Polícias Civil e Mili-
tar também vão atuar na 
região. A ação será reali-
zada em parceria com a 

Associação Empresarial 
da Região da 44 (AER44), 
a rede hoteleira da região 
e com o Terminal Rodovi-
ário de Goiânia.

O lançamento da cam-

panha acontece às 9 horas 
antiga base da 37ª Com-
panhia da Polícia Militar, 
situada na Rua 44, Setor 
Central, ao lado do Termi-
nal Rodoviário de Goiânia.

Ação visa manter o ordenamento 
da região da Rua 44 e garantir a 
segurança da população e dos 5,5 
milhões turistas de compras que 
devem visitar a capital
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ExEmplo 

Aparecida é a cidade goiana com 
melhor superávit na Previdência
Na contramão dos mu-
nicípios que enfrentam 
crise econômica e en-
contram dificuldades 
até mesmo para pagar 
a folha, a Prefeitura de 
Aparecida dá exemplo de 
equilíbrio fiscal e investi-
mentos. A cidade goiana 
é a que mais consegue 
equilibrar as contas pre-
videnciárias, fechando os 
anos com saldo positivo.

Em 2018, de acordo 
com dados do Instituto de 
Previdência de Aparecida 
de Goiânia (Aparecida-
Prev), o resultado no caixa 
da Previdência também foi 
positivo. Com receita de R$ 
71,5 milhões e despesa de 
R$ 21,2 milhões, o muni-
cípio teve superávit de R$ 
50,2 milhões. O patrimô-
nio acumulado subiu de 
R$ 208 milhões em janeiro 
2017 para cerca de R$ 370 
milhões em 2019.

Atualmente, a despesa 
com pagamento de ser-
vidores aposentados e 
pensionistas é de pouco 
mais R$ 2 milhões/mês e 
os repasses e aplicações 
financeiras ultrapassa R$ 
4 milhões/mês, segundo 
informações do órgão.

Segundo o presidente 
da autarquia, Tarcísio dos 
Santos, a expectativa é de 
contas no azul até 2070. 
“Há uma estimativa da 
Avaliação Atuarial que 
enviamos a Secretaria Es-
pecial de Previdência So-
cial e Trabalho, ligada ao 
Ministério da Economia, 
de que o Aparecidaprev 
é superavitário até 2070, 
ou seja, ele é auto sufi-
ciente pela economia 
que tem e pelo número 
de servidores e repasses 
que vem da municipali-
dade”, afirmou. 

Os números de supe-

rávit registrados nos últi-
mos anos são resultado do 
crescimento do município 
e que a Previdência cami-
nha junto. O município tem 
a obrigação de não deixar 
as contas em condições 
deficitária e que as ade-
quações serão feitas para 
evitar déficit, no futuro, e 
que a Previdência fique no 
vermelho.

Todo o valor relacio-
nado à Previdência dos 
servidores é aplicado em 
fundos de baixo risco do 
Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal. Nosso 
objetivo é o de sempre 
honrar com o pagamen-
to das aposentadorias e 
benefícios dos servidores 
aposentados e pensionis-
tas que dependem dos re-
cursos, por isso buscamos 
incrementar o valor do 
instituto de forma respon-
sável”, ressaltou.
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cONcURsO

Abertas inscrições de concurso da 
Prefeitura de Jataí com 918 vagas

estão abertas as ins-
crições para o con-
curso da Prefeitura 

de Jataí, que oferta 918 
vagas, sendo 592 vagas 
efetivas e 326 para for-
mação de cadastro re-
serva. Há oportunidades 
para os níveis fundamen-
tal incompleto, médio e 
superior. Os salários che-
gam a R$ 2,8 mil.

Segundo o edital, o 
prazo para se inscrever 
segue aberto até o dia 
25 deste mês. Os valores 
das taxas de inscrição 
serão de: R$ 50, para os 
cargos de nível funda-
mental incompleto; R$ 
80 para os cargos de ní-
vel médio; R$ 80 para os 
cargos de nível médio/
técnico; e R$ 110 para os 
cargos de nível superior. 

O cadastro deve ser feito 
exclusivamente pelo site 
da banca organizadora.

Vagas disponíveis 
em concurso da 
Prefeitura de Jataí

Confira no quadro 
ao lado lista das áreas 
de trabalho contem-
pladas pelas 918 vagas 
disponíveis no concur-
so da Prefeitura de Ja-
taí, de acordo com os 
níveis de atuação.

Provas do concurso 
da Prefeitura de Jataí

Os candidatos serão 
avaliados em provas ob-
jetivas. As provas para 
os cargos de nível mé-
dio e nível médio/téc-

nico serão aplicadas na 
data provável de 15 de 
dezembro de 2019, no 
turno da manhã, e terão 
duração de 4 horas. As 
provas para os cargos 
de nível fundamental 
incompleto e nível su-
perior também serão 
aplicadas no dia 15, no 
turno da tarde, e terão 
duração de 4 horas para 
os cargos de nível fun-
damental incompleto e 
5 horas para os cargos 

de nível superior.
Os locais de aplicação 

das provas serão divulga-
dos no endereço eletrôni-
co http://www.quadrix.org.
br e no Diário Oficial do 
Município de Jataí.

Confira o edital no site 
Instituto Quadrix, respon-
sável pelo certame.

Inscrições: http://
www.quadr ix .o rg .b r /
todos -os -concursos /
inscricoes-abertas/pre-
feiturajatai.aspx.

Há oportunidades para os níveis 
fundamental incompleto, médio 
e superior. Os salários chegam a 
R$ 2,8 mil. Inscrições seguem 
abertas até 25 de novembro
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PRemiaçãO 

Goiás Turismo concorre em sete categorias 
do Prêmio Nacional do Turismo 2019
O Governo do Estado de 
Goiás, por meio da Goiás 
Turismo, foi classificado em 
sete categorias do Prêmio 
Nacional do Turismo 2019, 
premiação anual realizada 
pelo Ministério do Turismo. 
O presidente da Goiás Tu-
rismo, Fabrício Amaral, é um 
dos dez finalistas na cate-
goria “Governo – Dirigentes 
e Parlamentares”, uma das 
premiações destinadas 
aos “Profissionais de Des-
taque no Turismo 2019”. A 
premiação é direcionada a 
agentes públicos que es-
tejam em cargos diretivos, 
como ministros, secretá-
rios estaduais ou munici-
pais de Turismo, prefeitos 
e parlamentares.

Fabrício Amaral, que 
também é autor da Lei Ge-
ral do Turismo (LGT), desta-
cou que pela primeira vez 
o Governo de Goiás tem 

promovido políticas públi-
cas voltadas ao turismo no 
Estado. “Pela primeira vez, 
nós estamos fazendo polí-
ticas públicas para o Turis-
mo no Estado. Em função 
desse trabalho, o Governo 
Federal reconheceu que 
estamos no caminho certo 
e isso é muito importante 
para Goiás”, avaliou.

Além do presidente da 
Goiás Turismo, a premiação 
reconheceu ainda o traba-
lho da professora Giovanna 
Adriana Tavares Gomes, co-
ordenadora do Observató-
rio do Turismo do Estado de 
Goiás, na categoria “Acade-
mia”; e do gerente de Regio-
nalização da Goiás Turismo, 
Luciano Soares Guimarães, 
na categoria “Governo – Téc-
nicos”. Ambos são turismó-
logos com projetos reco-
nhecidos nacionalmente.

Goiás também foi des-

taque na categoria “Ini-
ciativas de Destaque” que 
vai reconhecer e premiar 
iniciativas que contribuí-
ram de forma significativa 
para o turismo brasileiro. 
Concorrem pelo Estado 
os projetos da Goiás Turis-
mo Rotas Gastronômicas 
(Aproveitamento do Pa-
trimônio Cultural para o 
Turismo), Caminho de Cora 

Coralina (Aproveitamen-
to do Patrimônio Natural 
para o Turismo), Projeto 
Praia Acessível – Rio Ara-
guaia – Temporada 2019 
(Turismo Social) e Bole-
tim de Dados do Turismo 
de Goiás 2018 (Gestão de 
Dados e Monitoramento 
no Turismo). O boletim foi 
realizado em parceria com 
o Observatório do Turismo 

do Estado de Goiás.
De acordo com o Minis-

tério do Turismo, a premia-
ção visa promover o reco-
nhecimento e incentivar a 
implantação das iniciati-
vas vencedoras em outros 
destinos brasileiros, como 
forma de contribuir para 
melhorar as condições do 
turismo em todo o Brasil.

Para o presidente da 
Goiás Turismo, o reconhe-
cimento por parte do Mi-
nistério do Turismo dos 
projetos do Governo do 
Estado, como o de boas 
práticas no segmento, já se 
configura como uma gran-
de conquista para os goia-
nos. Segundo ele, os classi-
ficados têm potencial para 
alcançar a premiação. “São 
projetos que solidificam o 
turismo como uma alter-
nativa de desenvolvimen-
to para o Estado”, ressaltou.

Fabrício Amaral desta-
cou que a opção do gover-
nador Ronaldo Caiado pela 
indicação de técnicos, nas 
mais diversas, áreas para a 
formação de sua equipe de 
governo já se mostra uma 
escolha acertada que deve 
render resultados altamen-
te positivos em sua gestão.

A premiação
O Prêmio Nacional do 

Turismo 2019 identifica, 
reconhece e premia ini-
ciativas de destaque do 
turismo e profissionais 
que tenham inovado ou 
trabalhado de forma pro-
ativa para o desenvolvi-
mento do turismo no País. 
Promovida em parceria 
com o Conselho Nacional 
de Turismo (CNT), a pre-
miação tem caráter sim-
bólico e será concedida 
na forma de troféus.
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seRviçO
Fundamental Incompleto
Agente Higiene e Alimentação
Operador de Máquinas Leves
Operador de Máquinas Pesadas
ensIno médIo
Auxiliar de Atividades Educativas
Auxiliar de Saúde Bucal (técnico)
Auxiliar de Secretaria
Instrutor de Informática
Monitor Social
Técnico de Enfermagem (técnico)
Profissional de Apoio

Analista Administrativo
Analista Ambiental
Anal. Tecnologia da Informação
Assistente Social
Auditor de Controladoria
Fonoaudiólogo
Instrutor de Braile
Instrutor de Libras
Nutricionista
Professor de Educação Física
Prof. Magistério (Classe III)
Psicólogo
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coZiNHa RaiZ
Idealizado pelo chef e pesquisador 

Gilmar Borges, o Festival Cozinha Raiz 
2019 acontecerá dos dias 14 a 17 de 
novembro na cidade de Pirenópolis 

- GO. O projeto busca o resgate e 
valorização da cozinha ancestral 

brasileira, dando ênfase aos produtos 
oriundos da agricultura familiar e do 

bioma cerrado, com o foco nas receitas 
típicas brasileiras, sempre procurando 
fazer o intercâmbio entre o tradicional 

e a modernidade, sem perder as 
tradições de cada receita. 

JaNTaR 
HaRMoNiZaDo

O chef Ian Baiocchi receberá o enólogo 
Bruno Bresesti, nome à frente da vinícola 
Bresesti, para um jantar harmonizado no 

1929 Trattoria Moderna, nesta quarta-
feira, 6/11, às 20h. O menu terá 5 etapas 
surpresas harmonizadas com rótulos da 

vinícola uruguaia. O valor é de R$ 260,00 
por pessoa e as reservas podem ser feitas 

pelo telefone: 3609-8878.

cHEGaDa Do PaPai 
NoEl

Com uma decoração diversificada, o 
Passeio das Águas Shopping te convida a 
participar da época mais mágica do ano, 

em um cenário repleto de brincadeiras, 
espaços interativos, experiências e 

momentos. Por isso, a decoração do 
Gigante de Goiás este ano tem como 

tema o “Natal do Boneco de Neve”. 
As novidades estarão oficialmente 

disponíveis a partir do dia 9 de 
novembro, quando o shopping prepara 

uma apresentação com a banda BPC 
- Beatles para Crianças e o espetáculo 
teatral “A Fantástica Fábrica do Papai 

Noel”, para comemorar a chegada 
do Papai Noel, às 17 horas. Todas as 

atividades são gratuitas.

MEsTREs Do 
saBoR DE RUa

O chef Rodrigo de Melo, da Macellaio 
Gastronomia, vai mostrar suas 

qualidades de grande assador, ensinando 
novos cortes para a brasa e seus 

acompanhamentos, durante a segunda 
edição do Festival Bueno Gusto, no 

Serendipity Comer e Beber, de 14 a 17 
de novembro. Serão quatro dias de 
gastronomia variada para todos os 

paladares, com grandes chefs e mestres 
dos food trucks instalados por lá.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Coquetel -  A empresária Janice Cecílio Tambury e os filhos, os empresários Fabio Cecílio e Fabiano Cecílio 
receberam convidados durante coquetel de inauguração da decoração Natal na Neve, na Fabiamce Decor.

Lisboa - Os empresários Felipe Pinho, 
Cidinaldo Boschini e Marcos Bernardo 
conferiram o Programa de Inovação para 
Startups da Empresa de Energia de Portugal 
(EDP). 

3

2

4

Stand up - De volta a Goiás o fenômeno do 
humor na web que vem lotando várias sessões 
em diversos teatros do Brasil, Os 4 Amigos. 
No domingo, dia 10 de novembro, Goiânia 
recebe o stand-up no teatro Rio Vermelho, 
em única sessão, às 20h. Já em Anápolis os 
amigos desembarcam na quinta-feira, dia 21 
de novembro, no teatro São Francisco em 
uma sessão às 19h.
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Anfitriões - Os gerentes da Brasal 
Incorporações Murilo Calzada e Leandro 
Baptista e o diretor da filial da empresa em 
Goiânia, Thiago Galvão, foram anfitriões 
em coquetel para celebrar chegada de nova 
parceira.
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cooperativismo
Com o objetivo de promover o conheci-
mento sobre o cooperativismo de crédito 
e impulsionar o segmento que já conta 
com mais de 11 milhões de adeptos no 
Brasil, o Sicredi ampliou a série de vídeos 
Como Fazer Juntos. Ao todo, são 43 vídeos 
que explicam de forma simples tudo sobre 
o Cooperativismo de Crédito. A série está 
disponível na plataforma Como Fazer Jun-
tos (comofazerjuntos.com.br), mais uma 
ferramenta para fortalecer o segmento.

ipp
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), calcu-
lado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), ficou em 0,45% em 
setembro. O IPP registrou queda de 0,99% 
nos últimos 12 meses. No acumulado do 
ano, está em 2,94%. A maior variação foi da 
indústria extrativa, com  queda de 10,48%. 
O refino de petróleo e produtos de álcool 
registrou variação de 3,64%. Em setembro, 
os preços dos alimentos na indústria varia-
ram 1,06%. Carnes, óleo de soja e açúcar 
tiveram a maior influência no IPP.  

exportações
Em outubro de 2019, a balança comer-
cial goiana foi superavitária em US$ 
294,8 milhões. Isso significou um cresci-
mento de 40,8% em relação ao mês de 
setembro. O agronegócio tem papel fun-
damental nesse resultado positivo, com 
destaque para as commodities, como o 
complexo soja e carne bovina, que cres-
ceram, em valor, 44,9% e 50,8%, respec-
tivamente, no comparativo com o mês de 
setembro. Ainda, destaca-se com relação 
ao mês anterior o crescimento em valor 
das exportações de carne suína (72,1%), 
algodão (72,7%) e açúcar (27,0%).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Clientes da Saneago podem renegociar dívidas 
durante Semana Nacional de Conciliação

até a próxima sexta-
-feira (8) os goianos 
podem participar da 

Semana Nacional de Conci-
liação, idealizada pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
e desenvolvida em Goiás 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado. A Saneago participa 
da iniciativa e oferece à po-
pulação a oportunidade de 
resolver conflitos judiciais 
de forma simplificada.

A Companhia preparou 
condições diferenciadas de 
negociação para o período 
do evento, com descontos 
de até 98% em multa, ju-
ros e correção monetária. 
Além do pagamento à 
vista, há opção de parcela-
mento dos débitos em até 
60 meses, com descontos 

que variam de 50% a 70% 
em multa, juros e correção 
monetária, mediante o pa-
gamento de 10% do valor 
como entrada. Importante 
ressaltar que os clientes 
interessados devem levar 
documentos pessoais e de 
comprovação do vínculo 
com os imóveis, como es-
critura ou contrato de lo-
cação, por exemplo, para 
facilitar a negociação.

Em Goiânia, serão re-
alizadas aproximada-
mente 200 audiências de 
conciliação processual e 
pré-processual, além da 
instalação de um estande 
permanente de negocia-
ção no Tribunal de Justiça, 
situado na Avenida Assis 
Chateubriand, Setor Oeste. 

Nos demais municípios, as 
equipes das unidades de 
Vapt Vupt e escritórios lo-
cais da Saneago estão pre-
paradas para negociar dé-
bitos judicializados e não 
judicializados. Para mais 
informações, basta entrar 
em contato com a Central 

de Relacionamento da 
Companhia, por meio do 
número 0800 645 0115.

A campanha
Realizada anualmente 

pelo Conselho Nacional 
de Justiça, a campanha em 
prol da conciliação envol-

ve os Tribunais de Justiça, 
Tribunais do Trabalho e 
Tribunais Federais, que se-
lecionam processos com 
possibilidade de acordo 
e intimam as partes en-
volvidas para soluciona-
rem o conflito. Na décima 
quarta edição, o conceito 

será “Conciliação: todo dia, 
perto de você”, com o ob-
jetivo de demonstrar que 
o método de solução de 
conflitos, incluindo a fase 
pré-processual, está dis-
ponível diariamente nos 
tribunais, mesmo fora do 
período da campanha.

Companhia preparou condições 
diferenciadas, com descontos 
de até 98% em multa, juros e 
correção monetária
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A Desenrola, lançada no início de agosto em Goiânia com o diferencial de ser a pri-
meira plataforma imobiliária digital de aluguel de imóveis comercial e residencial 
e que vai abrir espaço para atuação conjunta com outras empresas do segmento, 
registra aumento de 50% da base de imóveis para locação entre agosto e setem-
bro deste ano. E a captação de imóveis também expandiu 120% no período. O 
tempo de atendimento inicial oferecido aos clientes, seja para proprietário ou 
inquilino, dura menos de 20 segundos e todo o processo de aluguel é realizado 
em menos de 24 horas. O próximo passo da Desenrola é ingressar no mercado de 
Cuiabá, meta prevista para ser alcançada até o final de 2019.
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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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Libertadores 

Por causa de protestos, Conmebol 
anuncia final da Libertadores em Lima

a Confederação Sul-
-Americana de Fu-
tebol (Conmebol) 

anunciou no início da noite 
dessa terça (5) que a final da 
Copa Libertadores de 2019, 
entre Flamengo (Brasil) e 
River Plate (Argentina), será 
realizada em Lima (Peru) 
no dia 23 de novembro. Ini-
cialmente, a partida estava 
prevista para ocorrer em 
Santiago, no Chile.

A partida será realizada 
no Estádio Monumental, 
em Lima, e terá início às 
17h (horário de Brasília).

A decisão foi tomada 
depois que protestos to-
maram conta do Chile nas 
últimas duas semanas. As 
manifestações já deixa-
ram 18 mortos e milhares 

de pessoas detidas.
O anúncio foi feito 

após a realização de uma 
reunião da entidade com 
representantes da equi-
pe brasileira, do clube 
argentino, da Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF) e da Associação de 
Futebol Argentino (AFA).

Antes da mudança de 
sede da final da Liber-
tadores, o presidente do 
Chile, Sebastián Piñera, 
já havia anunciado o can-
celamento da realização 
de duas cúpulas inter-
nacionais: a Cooperação 
Econômica Ásia-Pacífico 
(Apec) e a Conferência 
das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas 
de 2019 (COP25).

Jogo entre Flamengo e River Plate 
seria em Santiago do Chile
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