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autorização para venda 
de ações da Saneago 
consolida boa relação 
entre executivo e alego
A aprovação por 26 votos a nove do projeto 
que autoriza a venda de até 49% das ações da 
Saneago, nessa terça-feira na Assembleia Le-
gislativa, reflete mais uma vez o bom momento 
vivido na relação entre o governo de Ronaldo 
Caiado e o Legislativo. Depois dos solavancos 
havidos entre eles no primeiro semestre, quan-
do o governo viveu também o seu pior momen-
to, com as dificuldades fiscais e a folha por ser 
paga, herdadas do governo anterior, o governo 
Caiado consegue estabelecer uma articulação 
bem sucedida na Assembleia, passando a 
contar com folgada maioria para aprovar os 
seus projetos. Do total de 41 deputados no 
Legislativo, o governador já chegou a rece-
ber o apoio de 31 em votação de matérias 
do interesse do seu governo. E a tendência 
daqui pra frente é de ser mantida, podendo 
até ampliar o apoio ao seu governo no Legis-
lativo, à medida que intensificar o ritmo das 
ações administrativas, como a execução de 
obras do plano de governo, com a entrada de 
mais recursos para investimentos.

Mais dinhEiRo, fé E REElEição
Conforme essa coluna já analisou por vezes durante 
o primeiro semestre, enganam-se os que por ventura 
pensem que Ronaldo Caiado não fará bom governo.  E já 
começaram a entrar recursos no caixa do Tesouro esta-
dual, que têm tido importância relevante no processo de 
normalização das finanças estaduais, como os quase R$ 
2 bilhões dos depósitos judiciais e a suspensão do paga-
mento de parcelas da dívida para com a União, por meio 
liminar obtida no STF. Com a vinda em breve dos re-
cursos provenientes do leilão do Pré-Sal, que embora 
não tenha alcançado o êxito esperado e a venda das 
ações da Saneago, tendência é a de já começarão a 
sobrar recursos para investimentos.  E quanto maior 
for o volume de recursos entrando no caixa do Esta-
do, maior também será a crença no Legislativo de que 
Caiado fará um governo realizador. E governo realiza-
dor equivale a acreditar na reeleição, em 2022.

indicação inviabilizada
A elevação das tensões na relação entre o deputa-
do Cláudio Meirelles (PTC) e o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) praticamente inviabilizou a indica-
ção do deputado para a vaga de conselheiro no 
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), sonho 
bastante acalentado pelo parlamentar nesses últi-
mos anos. Cláudio chegou a fazer um acordo com 
os demais parlamentares, por ocasião da eleição 
da mesa diretora da Assembleia no início do ano, 
pelo qual ele seria indicado pela Casa para a pri-
meira vaga de conselheiro que surgisse no TCM. 
Entretanto, o fator com o qual ele contava é que 
para ser indicado conselheiro, não bastaria o apoio 
apenas dos deputados. Parece que ele se esqueceu 
do peso da influência  do governador na Corte, 
onde pode influenciar tanto na abertura da vaga 
ou pedindo à sua bancada na Alego para votar ou 
não votar em determinado nome. Cláudio Meirel-
les experimentou há poucos dias, digamos assim, 
o gosto amargo desse “veneno”, ao tentar se ree-
leger para a primeira Secretaria da Casa.

dificuldadEs paRa 2022
Há entendimentos na Alego no sentido de que 
a permanecer o atual clima de tensão entre o 
deputado Cláudio Meirelles e Caiado, o parla-
mentar passa a correr o risco de não se reeleger 
em 2022, dependendo do desempenho dos pre-
feitos da sua base, nas eleições de 2020. Basta 
para que isso, segundo a preocupação de um 
deputado, que ocorra algum tipo de interferência 
do governador junto aos prefeitos que o apoiam, 
investindo em outras candidaturas, sem contar a 
sinalização no sentido de receber a adesão de al-
guns deles. “E com base em experiências já ocor-
ridas ao longo das últimas décadas, a gente sabe 
como essas coisas acontecem”, alertou. 

alto Risco
O deputado Cláudio Meirelles tem se saído 
bem nos embates em governos anteriores, 
tendo conseguido se reeleger, mesmo man-
tendo relação conflituosa com os governado-
res. Foi assim com Alcides Rodrigues e Marco-
ni Perillo, em alguns momentos. Mas não dá 
para achar que será sempre assim, pois o risco 
de dar errado numa hora dessas é alto.  

tRistE EspEtáculo
Líder da bancada do Podemos na Câmara Federal, 
o deputado José Nelto classificou de “triste espetá-
culo” a briga pública que vem sendo travada entre 
o PSL e o Palácio do Planalto. Pelo menos se fosse 
uma briga por ideias, na defesa do interesse públi-
co, ainda poderia haver alguma compreensão, 
mas trata-se na verdade, segundo José Nelto, de 

“uma briga pelos milhões de reais do Fundo Par-
tidário e Fundo Eleitoral”. “Estão protagonizan-
do um péssimo exemplo para o País, o exemplo 
de como não se deve fazer política.”
 
Extinção dE fundos
Para evitar que futuras brigas de partidos políticos 
por dinheiro de fundos Partidário e Eleitoral, o de-
putado José Nelto defende como melhor remédio 
a extinção de ambos. “Sou contra destinar recur-
sos públicos para partidos políticos, enquanto falta 
dinheiro para a Saúde, Educação e Segurança Pú-
blica; dinheiro público tem que ser gasto em proje-
tos de interesse da sociedade e não para financiar 
campanhas de políticos inescrupulosos”, criticou. 

lissauER coM caiado  
Reeleito presidente da Assembleia Legislativa 
há uma semana pela unanimidade dos 41 parla-
mentares, o deputado Lissauer Vieira (PSB) tem 
feito declarações de apoio ao governador Ro-
naldo Caiado na Casa. Embora tenha sido eleito 
para os primeiros dois anos do mandato atual, 
numa conjunção de deputados da oposição e 
parte da situação, Lissauer Vieira, no entanto, 
não adotou postura de oposição ao governo 
Caiado em nenhum momento.
 
lidERança EM Rio vERdE
Ao se garantir presidente da Assembleia durante os 
quatro anos desse mandato, o deputado Lissauer 
Vieira já conseguiu também outra posição política 
importante na sua carreira, que é a de maior líder 
político de sua cidade de Rio Verde na atualidade. O 
município é um dos principais polos industriais do 
Estado e, consequentemente, politicamente forte. 
Essa é a opinião de alguns empresários e políticos 
do município, ouvidos pela coluna.  Mas como não 
há outro nome suficientemente competitivo do 
ponto de vista eleitoral, para competir com alguma 
chance de sucesso na disputa com o atual prefeito, 
Paulo do Vale (sem partido), o deputado Lissauer já 
admitiu apoiar a reeleição do prefeito. Seu pro-
jeto para 2022, como já declarou recentemente, 
é a candidatura a deputado federal.

futuRo
Quanto a voos maiores no futuro a serem al-
çados por Lissauer Vieira, vai depender da sua 
capacidade de saber aproveitar as posições que 
conquistou nesse ano, de aglutinar e de convi-
vência no meio político estadual.  E claro, tam-
bém de suas ideias e projetos que defenderá 
para o Estado, que ajudarão a lhe dar consistên-
cia para se credenciar junto à população.

lEitoREs quEstionaM
Alguns leitores da coluna enviaram mensa-

gem questionando a nota publicada na edição 
anterior, abordando a possibilidade de o ex-
-governador Marconi Perillo disputar eleição de 
vereador em Goiânia, em 2020, para reforçar a 
presença de maior bancada do seu partido, o 
PSDB, no Legislativo municipal. Segundo esses 
leitores, ao acabar com as coligações para a 
eleição proporcional, acabou também a possibi-
lidade de um candidato bom de votos ‘arrastar’ 
outros candidatos no seu partido.

advogado tiRa dúvida
O advogado e pro-
fessor de Direito 
Eleitoral da UFG e 
Universo, Arival-
do Araújo, vê certa 
confusão no enten-
dimento no questio-
namento dos leito-
res, veja.  “Na verdade, o voto proporcional 
não tem correlação com a coligação. O que 
acabou [com a nova Legislação Eleitoral] fo-
ram as coligações. Agora, o quociente elei-
toral e partidário é feito dentro da legenda e 
pronto. Um candidato com muito voto sobe o 
quociente partidário, de consequência, pode 
‘puxar’ outros candidatos. Essa ‘puxada’ é que 
ficou meio limitada. Para evitar o ‘efeito Tiri-
rica’, só ocupa vaga o candidato que obtiver 
[um mínimo de] 10% do quociente eleitoral.”

iRis Elogia açõEs da cgM na 
EconoMia dE REcuRsos
O chefe da Controla-
doria Geral de Goiânia, 
Juliano Bezerra, vem 
se destacando como 
grande revelação na 
equipe do prefeito Iris 
Rezende, ao implantar 
métodos e programas 
que têm resultado em economia para a adminis-
tração. Durante o evento de lançamento do Pro-
grama Time Brasil, no último dia 29, Iris Rezende 
fez um balanço dos benefícios produzidos pela 
Controladoria, no período entre 2017 a julho desse 
ano, como “órgão protetor dos recursos públicos e 
guardião da eficiência” da administração.  Um dos 
mais jovens membros da equipe do prefeito, Julia-
no Bezerra (foto) vem desenvolvendo importan-
tes ações à frente do órgão de Controle Interno 
do município, o que levou o prefeito Iris Rezen-
de a reconhecer publicamente a importância do 
seu trabalho na economia de gastos, durante 
esses quase dois anos. Mato-grossense, Juliano 
é advogado e filiado no MDB formado em Goiâ-
nia, onde reside há mais de 20 anos. 
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tant mieux...

O que era para ser um megaleilão foi ape-
nas um evento importante, para ampliar a 
exploração do pré-sal e garantir entrada de 
dinheiro nos caixas oficiais. Dos quase R$ 
70 bilhões, a maior parte vai para a União. 
Estados e municípios também entram na 
festa. Goiás será agraciado com R$ 185 mi-
lhões, segundo a projeção de especialistas.

...tant pis
Apesar do reforço nominal, nenhum cen-
tavo será investido em obras e serviços. A 
prioridade é abater déficit na Previdência. 
Apenas as sobras poderiam ser usadas 
em investimentos. 

assim...
Ajuda mesmo vai ficar para o pacto fe-
derativo no ano que vem. Por enquanto, 

apenas a parceria de um governo amigo, 
aberto a convênios. 

Fiasco
Especialistas avaliam o leilão como fiasco, 
pela ausência de concorrentes, especial-
mente do mercado internacional. Apenas 
os chineses entraram no negócio. A tão 
propalada parceria prioritária com os ame-
ricanos está cada vez mais distante. 

Baixa
Depois que 02 trocou a embaixada brasileira 
em Washington pela liderança do PSL, Trump 
vem retaliando. Primeiro, o embargo à carne 
brasileira. Agora, o boicote ao leilão do pré-sal. 

participação
Jair Messias continua dando a sua par-
cela de contribuição, ao tuitar que três 
grandes empresas iam trocar seus inves-
timentos na Argentina pelo Brasil. O mo-
vimento foi negado pelas três empresas. 
Mais um tuíte foi apagado. 

a enFrentar
A eliminação de mais de mil municípios na 
PEC do Pacto Federativo é um caso a se 
pensar. O problema é que médios e grandes 
municípios também tem problemas de re-
ceita. Goiás pode perder até 95 municípios. 
É uma discussão a ser enfrentada. De prefe-
rência, em início de governo. 

apelido
Com o novo pacote de medidas entregue 
ao Senado, o ministro Paulo Guedes já 
está sendo chamado no Congresso de “Pec 
Man”, trocadilho com um dos mais famosos 
jogos eletrônicos. 

oposição
Cláudio Meirelles assumiu o papel de depu-
tado de oposição na Alego. Em seu primeiro 
ato, encerrou sessão de terça-feira por falta 
de quórum. Foi acusado de agir para atrasar 
a votação definitiva do projeto que autoriza 
venda de ações da Saneago. 

precisa mudar
A eleição foi em 2016 e dois partidos 
mantêm vereadores, por conta de recur-
sos em tribunais. Sem entrar no mérito, 
o problema é que a justiça eleitoral conti-
nua muito lenta. A decisão final não terá 
muito resultado prático. 

os ameaçados
Sargento Novandir e Emilson Pereira correm 
risco, porque o PTN usou laranjas, segundo a 
justiça eleitoral, para cumprir o percentual de 
candidaturas femininas. Agora, os eleitores do 
Pros, Tiãozinho Porto e Divino Rodrigues, so-
frem ameaça por ação movida por suplentes. 

o Fiel da Balança
No primeiro caso, Carlos Soares (PT) seria um 

dos beneficiados. No segundo, seu partido, 
coligado com o Pros, perde a vaga. 

Buxixo oFicial
Não procede a desconfiança sobre a não li-
beração do empréstimo da Caixa Econômica 
Federal para a prefeitura de Goiânia. 

no radar
Ex-governador Marconi Perillo prestou escla-
recimentos em inquérito que apura caixa 2 na 
campanha do ano passado. Aproveitou para 
atualizar algumas conversas na capital. 

sem pesca
Até o final de fevereiro está proibida a pesca 
nos rios de Goiás. A restrição vale, inclusive, 
para a pesca esportiva e artesanal. O objetivo 
é proteger os peixes no período da piracema. 

em discussão
Câmara de Aparecida de Goiânia promove 
audiência pública para discutir o Código de 
Edificações do município. De quebra, deba-
te a doação de duas áreas para a construção 
de escolas estaduais. 

marcelohel@gmail.com

“Meu coração não se cansa 
de ter esperança de um dia 

ser tudo o que quer”. 
(Caetano Veloso)

primeiro emprego 

Caiado: “Primeiro emprego e voluntariado são 
molas propulsoras para o crescimento de Goiás”

milhares de estu-
dantes de todo 
o Estado pres-

tigiaram o primeiro dia 
da Expo CIEE - 2019, re-
alizada nessa quarta e 
quinta-feira, dias 6 e 7, 
no Centro de Convenções 
em Goiânia. Atraídos pela 
oportunidade de uma 
vaga no mercado de tra-
balho, os estudantes fi-
zeram fila para entrar no 
evento, que é considera-
do a maior feira estudan-
til da América Latina.

Fruto de uma parceria 
entre o Governo do Estado, 
por meio da OVG, e o Cen-

tro de Integração Empresa-
-Escola - CIEE, a Expo CIEE 
- 2019 une entretenimento 
e informação; e disponibi-
liza 2000 vagas para estu-
dantes goianos.  “Isso dá a 
oportunidade para essas 
pessoas iniciarem suas ati-
vidades e, a partir daí, ven-
cerem dificuldades e se fir-
marem em suas profissões. 
É uma política de resulta-
dos”, avaliou o governador 
Ronaldo Caiado, que esteve 
presente na solenidade de 
abertura da feira.

A programação da Expo 
CIEE traz 60 palestras di-
recionadas aos estudantes 

com temas como orienta-
ção profissional, profissões 
do futuro, modo de tra-
balho e educação finan-
ceira. A feira conta com 
dezenas de estandes de 
empresas que oferecem 
informações sobre dife-
rentes áreas de atuação, 
auxiliando os jovens visi-
tantes na escolha de suas 
futuras profissões. Toda a 
programação é gratuita.

A previsão é de que cer-
ca de 18 mil estudantes 
se cadastrem para as va-
gas de estágio até o final 
do evento. Após o cadas-
tramento, os estudantes 

passarão por um processo 
seletivo e os seleciona-
dos serão encaminhados 
às vagas de trabalho nos 
mais diversos segmentos.

Projeto Rondon

Além participar da sole-
nidade de abertura da feira, 
o governador recebeu re-
presentantes do Ministério 
da Defesa para a assinatura 
do Termo de Cooperação 
do Projeto Rondon. Re-
presentando o Estado de 
Goiás, também assinaram 
o termo a primeira-dama 
Gracinha Caiado, que é co-

ordenadora do Grupo Téc-
nico Social de Goiás e pre-
sidente de honra da OVG, a 
secretária de Desenvolvi-
mento Social, Lúcia Vânia 
e a diretora-geral da OVG, 
Adryanna Caiado.

O governador ressaltou 
a alegria pela retomada 
da parceria com o Projeto 
Rondon, que desde o ano 
de 2010 não atuava em 
território goiano. O proje-

to tem previsão de início 
para o mês de julho de 
2020 com a “Operação 
Lobo-Guará”, que será di-
recionada aos municípios 
mais carentes do Esta-
do, indicados pelo Índi-
ce Multidimensional de 
Carência das Famílias de 
Goiás (IMCF). O projeto vai 
priorizar os municípios do 
Nordeste goiano e do En-
torno do Distrito Federal.

Durante abertura da Expo CIEE 2019, governador destacou políticas 
para a juventude e assinou Termo de Compromisso com o Projeto Rondon, 
que vai beneficiar população das regiões mais carentes do Estado
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assistência 

Dívidas podem ser negociadas sem 
taxas de cartório e custas processuais

contribuintes que de-
monstrem incapaci-
dade financeira para 

arcar com taxas cartorá-
rias e custas processuais 
- acréscimos que ocorrem 
quando as dívidas com a 
Prefeitura de Goiânia es-
tão protestadas, inscritas 
em serviços de proteção ao 
crédito, como SPC e Serasa, 
e/ou em cobrança judicial 
- podem solicitar assistên-
cia judiciária gratuita du-
rante a Semana Nacional 
da Conciliação, que vai até 
a próxima sexta-feira, 08. 
O benefício, que reduz as 
penalidades decorrentes 
do atraso no pagamento 
de impostos e taxas, é ofe-
recido exclusivamente no 
Palácio das Campinas Ve-
nerando de Freitas Borges 
(Paço Municipal), Park Lo-
zandes, onde juízes anali-
sam os pedidos pleiteados 
junto à Procuradoria Geral 
do Município (PGM).

Para ter acesso à assis-
tência judiciária gratuita, 
os contribuintes devem 
estar munidos de docu-
mentos pessoais e de 
comprovantes de renda 
que atestem incapacidade 

financeira de arcar com as 
taxas cobradas pelo pro-
testo em cartório e/ou com 
as custas processuais de 
débitos em cobrança judi-
cial. São exemplo, extratos 
bancários dos três último 
meses, contracheque e 
declaração de imposto de 
renda. O pedido de assis-
tência judiciária gratuita 
deve ser feito das 8 às 18 
horas, respeitada a capa-
cidade diária de atendi-
mento do juízes que, após 
análise, deferem ou não o 
pedido de isenção.

Com o benefício, é pos-
sível reduzir, em média, 
60% o valor do débito. Em 
alguns casos, a assistência 
pode ser mais vantajosa. 
Isso porque, há situações 
em que as taxas cobradas 
pelos cartórios para pro-
testar e negativar a dívi-
da e as custas judiciais 
geradas quando o débito 
precisa ser cobrado com 
intermédio da justiça são 
maiores do que a própria 
dívida que as originou. 
Sem esse auxílio, a taxa 
cartorária e/ou as custas 
processuais devem ser pa-
gas à vista ou incluída na 

primeira parcela.
O objetivo da assis-

tência jurídica gratuita é 
favorecer a realização de 
acordos, já que amplia as 
vantagens para o contri-
buinte inadimplente, e de-
safogar o poder judiciário. 
Tanto, que o benefício tam-
bém isenta o cidadão do 
pagamento de honorários 
de sucumbência. Neste úl-
timo, no entanto, diferente 
das custas processuais e 
das taxas cartorárias, esse 
custo pode ser incluso nas 
mesmas condições da for-
ma optada na negociação, 
como o parcelamento em 
40 parcelas, por exemplo, 
para cidadãos que não têm 
direito à assistência judici-
ária gratuita. “É um auxílio 
importante, uma parceria 
essencial entre a prefei-
tura e o judiciário nesse 
esforço para resgatar va-

lores devidos aos cofres 
públicos, porque algumas 
pessoas deixam de fazer 
acordo e liquidar a dívida 
por não ter condições de 
arcar as taxas ou custas, 
cuja cobrança ocorre à 
vista ou na primeira par-
cela”, explica a chefe de 
gabinete da Secretaria 
Municipal de Finanças 
(Sefin), Letícia Vila Verde.

Oportunidade
Na Semana Nacional da 

Conciliação, que em todo o 
país termina nesta sexta-
-feira, 08, a Prefeitura de 
Goiânia reduz até 80% das 
multas e juros moratórios 
para cidadãos que, de for-
ma espontânea, quitarem 
à vista pendências finan-
ceiras com o município. 
No caso de parcelamen-
to, os descontos variam 
entre 60% e 40% para os 

débitos que venceram en-
tre 1º de janeiro de 2017 
e 31 de outubro de 2019. 
Para dívidas vencidas até 
o dia 31 de dezembro de 
2016 as reduções oscilam 
entre 80% e 40%. Débitos 
que, no entanto, foram ne-
gociados em outras ações 
desse tipo terão benefícios 
menores, entre 40% e 10%.

A redução dos encargos, 
no entanto, é restrita aos 
débitos vencidos até o dia 
31 de outubro de 2019, 
estejam eles ajuizados 
ou não, de pessoas físicas 
ou jurídicas, e é aplica-
da de forma escalonada 
de acordo com a forma 
de pagamento escolhida 
pelo contribuinte. Todos 
os acordos realizados du-
rante a Semana Nacional 
da Conciliação têm ven-
cimento agendado para o 
dia 13 de novembro. Se as 

guias de pagamento não 
forem pagas até a data, o 
acordo é cancelado, o dé-
bito é reinscrito em Dívida 
Ativa e são retomadas as 
cobranças administrativas 
e/ou judiciais. A anulação 
do acordo também ocorre 
nos casos de atraso no pa-
gamento de três parcelas, 
consecutivas ou não.

A Semana Nacional 
da Conciliação não será 
prorrogada. O objetivo da 
Secretaria Municipal de 
Finanças (Sefin) é, duran-
te os cinco dias, recupe-
rar à vista cerca de R$ 8 
milhões devidos à cidade. 
Ao todo, a dívida dos ci-
dadãos com Goiânia ul-
trapassa R$ 3,5 bilhões. 
A ação é realizada todos 
os anos pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
em parceria o Tribunais 
de Justiça e prefeituras.

Assistência judiciária gratuita 
deve ser solicitada aos juízes que 
atuam na Semana Nacional da 
Conciliação, que termina nesta 
sexta-feira, 08. Benefício pode 
reduzir a dívida em mais de 60%
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serviços à população

Cidadania nos Bairros visita o Conjunto Uirapuru
Na próxima sexta-feira, 8 de 
novembro, a Prefeitura de 
Senador Canedo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidada-
nia em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, realizará a 17ª edição 
do projeto “Cidadania nos 
Bairros – A Prefeitura mais 
perto de você”, no Conjunto 
Uirapuru. Serão oferecidos 
diversos serviços à popula-
ção, com assistência social, 
consultas médicas, momen-
to da beleza troca de lâm-
padas, entre outros.
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RoDa DE saMBa
O público do Quintal do Jajá poderá conferir 

uma roda de samba acústica com entrada 
franca nesta quinta-feira (07). Além do som, 

o bar contará com um cardápio variado 
de petiscos e bebidas, que inclui cervejas, 

refrigerantes, sucos, sodas italianas, água, 
caipirinhas, tequila, vinhos, doses de whisky 

e drinks como Gin Tônica, Aperol Spritz, 
Cuba Libre e Cozumel. A casa abrirá às 17h30 

e a roda de samba terá início às 20 horas.

NoVa PRaÇa
O empresário Paulo Silas - diretor da 
Sim Engenharia, uma das empresas 

responsáveis pelo Kingdom Park 
Residence - entrega para o prefeito Iris 

Rezende a Praça Burle Marx, localizada 
na avenida C-248,  ao lado do edifício, que 
está em fase final de construção na região 

do Parque Vaca Brava.  A inauguração 
do espaço público, que foi projetado pelo 

escritório de Burle Marx, reconhecido 
internacionalmente graças a projetos 
como o Calçadão de Copacabana, no 

Rio de Janeiro, e o Biscayne Boulevard,  
acontece hoje, às 9 horas, com a presença 

do prefeito municipal, Iris Rezende. A 
construção da Praça Burle Marx integra 

o programa municipal Adote uma Praça, 
lançado em agosto deste ano.

É FEsTa
A proprietária do restaurante italiano 

Viela Gastronômica, Flávia Coelho, iniciou 
esta semana uma ação em que será 
feito o sorteio de  uma festa para 50 

convidados. Os clientes que consumirem, 
até o dia 9 de dezembro, o Almoço 

Executivo, o Menu de Primavera do 
Jantar ou qualquer prato do cardápio à 
la carte, terão direito a um cupom para 

concorrer ao prêmio. O sorteio será no dia 
10 de dezembro. O Viela Gastronômica 

fica localizado no Setor Sul.

BlacK FRiDaY
Já é possível se cadastrar no site de 
cada destino da Aviva para receber 

dicas de como aproveitar a Black Friday 
2019, e receber com uma semana de 

antecedência descontos exclusivos. O dia 
de promoções no varejo neste ano será 
em 29 de novembro e a administradora 

dos destinos Costa do Sauípe e Rio 
Quente, além do parque aquático Hot 

Park, terá diversos descontos ao longo 
da semana mais esperada do ano, além 

de contar com promoções surpresas por 
tempo determinado todos os dias.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lançamento Oficial - Os empresários Pedro Ernesto Jacob e Renato Conde farão o lançamento 
oficial do Estação T-10 Gastrobar, no Setor Bueno, no próximo dia 20, a partir das 11h30. O local,
 que já estava em funcionamento, passou por reformas para melhor atender ao público.

Estilista - Em homenagem aos 130 anos da poetisa Cora 
Coralina, será realizado o Cerrado Fashion Week, de 19 a 
21 de novembro. A estrela do evento é o estilista Victor 
Dzenk, que apresentará sua nova coleção.

2 3

4

Brigadeiro internacional - A Chef Chocolatier Mari 
Tolentino voltou do Kuwait, onde esteve por 20 dias. No 
País, a chef que é reconhecida como uma celebridade da 
gastronomia, ela deu consultoria para uma confeitaria 
local que se chamará Brigadeiro. De volta a Goiânia, 
a chef trouxe novidades que desenvolveu no Kuwait 
para os clientes da Mari Chocolaterie. 
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Verificado - O cantor de samba e pagode 
Marquynhos SP passa a ser o único do estado de 
Goiás a ter a sua rede social Instagram verificado, 
tendo assim as suas informações oficiais. 
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Futuro incerto 

Atingidos em Mariana pensam 
no futuro e exigem casas prontas 

Horta, quintal e tran-
quilidade. São três 
palavras recorrentes 

no depoimento daque-
les que viram, no dia 5 
de novembro de 2015, as 
comunidades onde viviam 
serem engolidas pelo mar 
de lama que vazou da 
Barragem de Fundão, da 
mineradora Samarco, em 
Mariana, Minas Gerais.

A recordação, com 
nostalgia, segue sempre 
acompanhada da cobrança 
pela conclusão das obras 
das novas casas em 27 
de agosto de 2020, prazo 
fixado pela Justiça minei-
ra. Apesar da saudade, os 
atingidos já olham para o 
futuro, cientes de que não 
resgatarão em sua totali-
dade a comunidade que se 
foi há exatos quatro anos.

“Até o momento de co-
meçar a elaboração dos 
projetos arquitetônicos 
das casas, as famílias esta-
vam muito ligadas ao pas-
sado. Mas foi só dar início 
aos projetos que elas co-
meçaram a focar no futuro. 
Levam em conta o novo 
negócio que vão criar, o 
novo filho que pretendem 
ter”, disse Alfredo Zanon.

Ele é arquiteto da Fun-
dação Renova, entidade 
criada para reparar os da-
nos causados na tragédia, 
conforme acordo firmado 
em março de 2016 entre 
a Samarco, suas acionistas 
Vale e BHP Billiton, o go-
verno federal e os gover-
nos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

Zanon citou o exemplo 

da família que tinha um 
estábulo junto à sua casa 
e, na elaboração do projeto 
do novo imóvel, trocou por 
um hotel para cachorro. A 
decisão foi tomada para 
que uma filha formada em 
veterinária desenvolva um 
novo negócio. Os projetos 
de cada casa são indivi-
dualizados e elaborados a 
partir do desejo do atin-
gido. Passado e futuro se 
entrelaçam nos desenhos 
arquitetônicos.

“A conexão entre o que 
elas tinham na casa anti-
ga e o que terão na nova 
se dá pelo quintal. As fa-
mílias têm procurado re-
produzir os quintais, os 
pomares, a horta e o ga-
linheiro que tinham. Mas 
o tipo de casa está volta-
do para o futuro. Também 
tem sido levada em conta 
a experiência que elas 
estão vivendo nas mora-
dias provisórias, alugadas 
pela Fundação Renova no 
centro de Mariana, onde 
elas ficarão até que se-
jam reassentadas”, acres-
centou o arquiteto.

A lama da Samarco 
destruiu dois distritos de 
Mariana: Bento Rodri-
gues e Pacaratu. Para a 
reconstrução, os próprios 
atingidos escolheram os 
novos terrenos, que fo-
ram adquiridos pela Fun-
dação Renova. Conforme 
o primeiro cronograma, a 
previsão era entregar ao 
menos uma das comuni-
dades em 2018. A estima-
tiva chegou a mudar para 
2019, mas, posteriormen-

te, a entidade parou de 
divulgar datas.

Após sucessivos atrasos, 
o canteiro de obras em 
Bento Rodrigues foi final-
mente instalado em maio 
de 2018 e, em Paracatu, 
em janeiro deste ano. Ben-
to Rodrigues, que deverá 
receber cerca de 225 fa-
mílias, é onde os trabalhos 
estão mais avançados: as 
primeiras casas já estão 
sendo construídas após 
contrato assinado com a 
empreiteira HTB.

Até o momento, foram 
obtidos junto à prefeitu-
ra 18 alvarás, sendo 17 
para imóveis residenciais 
e um para a escola. Já em 
Paracatu, onde serão re-
assentadas aproximada-
mente 140 famílias, há em 
andamento as obras de 
infraestrutura, executadas 
pela construtora Andrade 
Gutierrez desde julho.

Acordo formal
O Ministério Público 

de Minas Gerais (MPMG) 
acompanha de perto todo 
esse processo. Houve ten-
tativa de fixar um novo 
prazo e, dessa vez, incluí-lo 
em um acordo formal.

“Infelizmente, a Samar-
co, a Vale e a BHP não acei-
tarem colocar nenhum tipo 
de prazo para cumprir. En-
tão, tivemos que fazer um 
pedido judicial para que a 
Justiça fixasse a data final 
e o valor de uma multa em 
caso de descumprimento. 
No dia 1º de março desse 
ano, foi divulgada a decisão 
e fixou-se o dia 27 de agos-
to de 2020 como data final 
para entrega das casas às 
famílias, sob pena de R$ 1 
milhão por dia de atraso. 
A Samarco está recorren-
do. Mas esta decisão está 
valendo”, disse o promotor 
Guilherme Meneghin. Pro-

curada, a Samarco infor-
mou que “o assunto está 
sendo discutido na Justiça”.

Para José do Nascimen-
to de Jesus, não dá mais 
para adiar o prazo. Co-
nhecido como Zezinho do 
Bento, ele vivia no distrito 
de Bento Rodrigues e atu-
almente é membro da co-
missão de atingidos.

“Ouvimos dizer que a 
Samarco quer prorrogar 
até dezembro de 2020. 
Nós não aceitamos. Exi-
gimos que se cumpra o 
prazo de 27 de agostos de 
2020. E é bom dizer que 
nós saímos juntos corren-
do pra não morrer e va-
mos voltar todos juntos. 
Não tem esse negócio de 
fazer duas casas, uma es-
cola e um posto de saúde 
e começar a funcionar. A 
comunidade decidiu que 
todo mundo só vai mudar 
para cá quando tiver tudo 

pronto. Mas a demora está 
demais”, reclamou ele.

Atendimento
O atendimento às famí-

lias é feito por uma equipe 
42 arquitetos da Funda-
ção Renova. A única limi-
tação é a área definida 
para cada um. As dimen-
sões dos imóveis, porém, 
serão maiores do que as 
casas que eles tinham.

Um acordo - negociado 
pelo MPMG com a Fun-
dação Renova e as mine-
radoras - estabeleceu 78 
diretrizes para o reas-
sentamento. Entre eles, 
ficou pactuado que as 
casas deverão ter, pelo 
menos, 20 metros qua-
drados a mais do que as 
que foram devastadas.

Há mais dois elemen-
tos que fazem aumentar 
o tamanho dos imóveis. 
Um é a legislação de uso 
e ocupação do solo que 
define dimensões mínimas 
dos ambientes para evitar, 
por exemplo, situações 
de insalubridade. Outra é 
adaptação às necessida-
des especiais que serão 
realizadas em casas onde 
viverão cadeirantes ou 
idosos com dificuldade de 
locomoção. Segundo Alfre-
do Zanon, a média da área 
das edificações, que era de 
110 metros quadrados nas 
antigas comunidades, su-
birá para aproximadamen-
te 170 metros quadrados. 
Ele estimou que todos os 
projetos arquitetônicos es-
tarão concluídos até março 
do ano que vem.

Os atingidos partici-
pam não apenas dos de-
senhos de suas casas e 
da escolha dos terrenos 
para as novas comunida-
des. Coletivamente, eles 
deliberaram sobre o pro-
jeto urbano e os equipa-
mentos públicos, como a 
escola e o posto de saúde.  

Já são quatro anos que as  as 
comunidades onde viviam foram 
engolidas pelo mar de lama que 
vazou da Barragem de Fundão, 
da mineradora Samarco
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O engenheiro Marcello Luceno e a maquete do reassentamento de Paracatu de Baixo 

Canteiro de obras do reassentamento de Bento Rodrigues Construção de uma das primeiras casa de Bento Rodrigues Canteiro de obras do reassentamento de Paracatu de Baixo
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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 + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 GARANTIA 
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 PORTAS 
1.0 SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649
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Futebol 

Goianão 2020 tem grupos definidos

A Federação Goiana 
de Futebol (FGF) 
realizou nessa 

quarta-feira (6) o conse-
lho técnico do Campeo-
nato Goiano 2020. Foram 
divulgados a formação 
dos grupos e a tabela do 
torneio, que será iniciado 
no dia 22 de janeiro e en-
cerrado no dia 26 de abril. 

Assim como ocorreu na 
edição deste ano, o Goia-
não 2020 terá 12 clubes, 
que foram divididos em 
dois grupos com seis parti-
cipantes. As novidades são 
o Jaraguá e Anápolis, que 
subiram à primeira Divisão.

Na primeira fase, os 
times do Grupo A joga-
rão contra os do Grupo 
B em turno e returno. O 
Goiás jogará duas vezes 
contra Atlético-GO e Vila 
Nova, que estão na mes-
ma chave. Avançam para 

as quartas de final os oito 
melhores na classificação 
geral. Caem para a Divi-
são de Acesso os dois pio-
res na classificação geral. 
Nas fases de mata-mata, 
decidirá em casa quem 
tiver a melhor campanha.

Os clássicos entre 
Atlético-GO, Goiás e Vila 
Nova na primeira fase se-
rão disputados com torci-
da única na casa do man-
dante. O Goianão terá 
árbitro de vídeo (VAR) 
apenas se o clube man-

dante bancar o processo.
Porém, o custo, esti-

mado em R$ 50 mil por 
jogo, ficará a cargo dos 
clubes. Portanto, alguns 
jogos podem utilizar o 
recurso do árbitro de ví-
deo; outros não.

Goiás enfrenta 
Vila e Atlético-GO 
duas vezes So

lim
ar
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Confira os grupos 
Grupo A
Atlético-GO
Vila Nova
Goianésia
Aparecidense
Iporá
Anapolina

Grupo b
Goiás
Goiânia
Jaraguá
Grêmio Anápolis
Crac
Anápolis
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