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Com ótima atuação no primeiro tempo, Seleção Sub-17 venceu a 
Itália por 2 a 0 e vai brigar pela vaga na final diante da França

partiu semifinal!
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Caiado marca pontos ao 
cutucar Lula, avaliam 
políticos e jornalistas  
O governador Ronaldo Caiado marcou 
pontos positivos no debate político atual, 
ao partir para o ataque contra o ex-presi-
dente Lula no dia seguinte ao de sua saída 
da carceragem da Polícia Federal de Curi-
tiba (PR), na quinta-feira. Foi a avaliação 
mais ouvida nos meios políticos e jorna-
lísticos, no fim de semana. “Lula é o maior 
câncer da sociedade”, atacou. Embora ele 
tenha utilizado um termo forte para se 
referir ao ex-presidente, nesse caso pode 
ser considerado com certa normalidade, 
tendo em vista o fato de que em se tra-
tando da relação política entre os dois, 
ela foi sempre de antagonismo, com um 
sendo o anti do outro. Lula e Caiado não 
pisam no mesmo tapete ao mesmo tempo, 
nem para tomar cafezinho. Caiado fez essa 
declaração durante ato durante entrevista 
coletiva, onde assinou ordem de serviço 
para a construção de 130 quilômetros de 
rede de esgoto, no Jardim Nova Esperança. 
Após acusar Lula de “maior câncer da so-
ciedade”, o democrata justificou a classifi-
cação, opinando o fato no sentido de que 
“é exatamente essa pedalada social que 
levou o Brasil a essa situação, em que os 
governantes assaltaram os cofres públi-
cos, e a sociedade é duramente penaliza-
da pela falta de saúde, educação, seguran-
ça e de oportunidades de emprego para 
os jovens”. Pelo tom demonstrado na 
entrevista em relação ao ex-presidente 
e no histórico entre eles durante déca-
das, não dá para ser otimista em achar 
que será diferente daqui pra frente, ao 
contrário, com a aparente disposição 
do petista em fazer percorrer o País em 
campanha, mesmo impedido de disputar 
eleição, pela lei da ficha limpa, é pos-
sível que Caiado continue estimulado a 
criticar a sua conduta política.  

Começa agora 
debate da 
reforma da 
Previdência

A proposta de reforma da Previ-
dência Estadual deve começar 
a ser discutida essa semana, 
pelos deputados na Assembleia 
Legislativa. E não deverá gastar 
muito tempo excessivamente 
longo do projeto, até à vota-
ção. O entendimento entre os 
parlamentares ouvidos pela 
coluna, nesses últimos dias, é 
que em decorrência do quadro 
catastrófico entre receitas e 
despesas, nas contas públicas 
estaduais, a discussão da pro-
posta não deverá se arrastar 
por tempo demasiado.

Números do 
desequilíbrio
Apenas para ilustrar a situação 
de desequilíbrio nas contas do 
Estado atualmente, as receitas 
tiveram crescimento de 297% 
num determinado período, en-
quanto as despesas saltaram 
para 328%.  Apenas em relação 
à folha de pagamento dos ser-
vidores ativos, inativos e pen-
sionistas, houve crescimento 
de 490% ao longo dos últimos 
15 anos. Já o ICMS, principal 
tributo na composição das 
receitas estaduais, o cresci-
mento foi de apenas 200% no 
mesmo período.  Dessa forma, 
segundo a avaliação de outro 
deputado da base do gover-
no, “diante da má gestão dos 
governos anteriores, simples-
mente a conta não fecha”.

João campos, foi ElE
Se os brasileiros, especialmente os goia-
nos estão levantando uma hora mais 
tarde nesse período, desde o dia 16 de 
outubro, devem aplaudir e agradecer ao 
deputado federal João Campos (PRB-GO). 
Depois da luta permanente e inglória, do 
ex-deputado Luiz Bittencourt (PMDB), 
tentando convencer as autoridades fede-
rais à extinguir o famigerado horário, o 
deputado João Campos não precisou gas-
tar muitas palavras assim, para convencer 
o presidente Jair Bolsonaro a assumir, de 
pronto, o compromisso de já não adotar 
o Horário de Verão já a partir desse ano.  

cuRa gay
Autor da iniciativa que ficou famosa há tem-
pos atrás, do polêmico “projeto cura gay”, 
tão contestado nos movimentos gays, João 
Campos faturou alto, politicamente falando, 
ao convencer Jair Bolsonaro a fazê-lo.   

paRabéns paRa ERnEsto
O secretário de 
Governo, Er-
nesto Roler, faz 
aniversário nes-
sa terça-feira. 
Ele recebe nessa 
data os cumpri-
mentos de fami-
liares e amigos. 
Ocasiões importantes assim costumam 
marcadas por suculentos churrascos ou 
jantares.  Advogado criminalista, antes 
de assumir a Segov no governo Caiado, 
Ernesto foi deputado estadual por dois 
mandatos, secretário de Segurança Públi-
ca, no governo de Alcides Rodrigues (PP) e 
prefeito de Formosa, por dois anos.  

maJoR podE pREcisaR 
dE dElEgado
Líder do governo Bolsonaro na Câma-
ra, o deputado Major Vitor Hugo (GO) 
participou ativamente das ações com 
vista ao afastamento do seu colega 
de bancada, Delegado Waldir, da li-
derança da bancada. Essa briga pode 
não ser boa para o Major, visto que a 
menos que ele mude de partido, ele 
poderá precisar do Delegado Waldir 
lá na frente, na hora de preparar sua 
candidatura à reeleição. Waldir conti-
nuará no controle do PSL em Goiás, e 
pode, em tese, criar dificuldades para 
o seu projeto de reeleição, em 2022.

aJudado poR WaldiR
Ilustre desconhecido na campanha de 
2018, o Major Vito Hugo foi o menos 
votado na eleição dos 17 goianos elei-
tos para essa Legislatura, com 31.190 
votos. Pode-se dizer que ele foi benefi-
ciado pela grande votação do Delegado 
Waldir, o mais votado da eleição, com 
274.406 votos.

incERtEzas 
paRa maRconi
Líder absoluto da política em Goiás durante 
duas décadas, o ex-governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) vem tendo a situação jurídica e 
política piorada nesses últimos dias, com o 
aparecimento do seu nome ou de pessoas 
próximas a ele, em investigações.

opERação cEguEiRa
De acordo com zum zum zum  que na ci-
dade nesses últimos dias, dentre outros 
nomes que constam da lista de inves-
tigados Operação Cegueira, que apura 
práticas de irregularidades no Detran, 
um ex-vereador de Goiânia e um ex-
-deputado estadual.

nova améRica
Com população estimada em 2.254 pes-
soas, segundo o IBGE, e agora na lista 
de municípios ameaçados de perderem 
essa condição, em projeto proposto 
pelo presidente Jair Bolsonaro, Nova 
América, no Vale do São Patrício a 250 
quilômetros de Goiânia,  vem chamando 
a ultimamente não pela sua produção 
econômica ou política, mas pelas “mis-
sas de cura”, celebradas pelo padre José 
Maria de Freitas. Católicos de todas as 
cidades da região e até de outras regi-
ões do Estado, acorrem para a pequena 
Igreja Santa Maria Mãe, para participar 
das celebrações, esperançosos de serem 
curados de alguma doença. Testemu-
nhos são dados das graças recebidas.  

Alego
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Jair Messias e Luís Inácio põem não se mere-
cer. Mas precisam mais do que nunca um do 
outro. O presidente radicalizou o discurso e 
vem procurando se fortalecer no eleitora-
do fiel ao governo que, no frigir dos ovos, 
não passa de 30%. Jair elegeu Lula como 
seu alvo principal, a muleta do seu discur-
so político, contra a esquerda e lembrando 
os casos de corrupção. Lula já saiu atirando 
em todo mundo, com especial atenção ao 
presidente. Lula precisa disso para se firmar 
como o grande líder da oposição, de olho 
nos 30% do eleitorado que detesta qual-
quer governo. No meio, existem 40% dos 
votos que, em tese, pode ganhar a eleição 
dos dois. Mas ainda não há candidato al-
ternativo. Há uma tentativa por parte de 
gente como Ciro Gomes, João Dória e João 
Amoêdo, por exemplo, mas longe ainda 
de rivalizar com os dois principais perso-
nagens. Vai ser assim por um bom tempo. 
Porque é conveniente para os dois.

alvo tucano
Durante os quatro mandatos petistas, o 
alvo preferido era FHC e o tucanato. Por-
que os petistas sempre acharam mais fácil 
bater. Conseguiram fazer isso quatro vezes.
 
candidato natural
Jair Messias assumiu dizendo que era pre-

sidente apenas para um mandato. Rapida-
mente, foi convencido por sua equipe de 
que pode e deve tentar outro mandato em 
2022. Isso o afastou dos governadores João 
Dória e Wilson Witzel. Mas o mantém ab-
soluto no campo conservador.

inelegível
A decisão do STF livrou Lula da prisão, 
deixando o petista para iniciar a pregação 
rumo a 2022. Mas ele continua inelegível 
pela Lei da Ficha Limpa, já que está conde-
nado por um colegiado na Justiça. Se não 
houver reversão da sentença ou mudança 
na lei, Lula continua fora da corrida. Mas 
terá cacife maior para indicar um poste para 
concorrer. Resta saber se Lula já aprendeu o 
tempo certo de fazer isso. 

trincheira nova
Ainda em novembro, o presidente deve 
anunciar o desembarque do PSL para a 
formação de uma nova sigla. Trabalha para 
levar 100 parlamentares junto. Mesmo sem 
o milionário fundo eleitoral.

sem re-fundação
Com Lula no leme, nem se fala naquela histó-
ria de mudar o PT. Fica tudo do jeito que está.

na carona

Sem voz ativa da oposição local, o gover-
nador Ronaldo Caiado (DEM) fez eco aos 
ataques ao ex-presidente Lula.

herdeiro
Por aqui, Caiado foi o grande herdeiro da 
paz gerada pela ressaca dos embates en-
tre Íris e Marconi. Com a opção de exílio 
de Marconi e a presença forte de Íris no 
comanda da prefeitura de Goiânia, Caiado 
acaba reinando absoluta. Fez e mantém 
maioria folgada na Assembleia.

vigor
Desidratado nos primeiros meses de go-
verno, o DEM vem ganhando novos filia-
dos visando às eleições municipais do ano 
que vem. Os prefeitos Adib Elias, Fausto 
Mariano e Paulo do Vale, expulsos do 
MDB, puxam a fila.

Ânimo novo
A volta de Lula às ruas pode consolidar a 
chapa de notáveis, para recuperar campo 
na Câmara Municipal de Goiânia. Além 
do suplente Carlos Soares, que aguarda 
há um ano a oportunidade de assumir, 
Mauro Rubem, Pedro Wilson e Marina 
Sant’Anna podem ser lançados pelo par-
tido, que deve contar, mais uma vez, com 
a deputada Adriana Accorsi como candi-
data a prefeita. 

meus sais
Pré-candidato do PSL à prefeitura de Goiâ-
nia, o deputado Major Araújo começa a lan-
çar propostas para a capital. Uma é iniciar 
a construção metrô. Outra é revitalizar as 
Avenidas Anhanguera e Goiás. Para isso, 
pretende tirar os ônibus de circulação do 
Centro.
 
imovel tech
Urbs reúne hoje, 12, startups e pesquisas de 
inovação no mercado imobiliário. No Cla-
rion Hotel.

matheus ribeiro é o cara
O apresentador goiano fez bonito no sá-
bado na apresentação do Jornal Nacional. 
Corretíssimo do início a fim, em dia movi-
mentado pelo furacão Lula.

vilã?
Aliás, a Globo apanhou dos dois polos políti-
cos no final de semana.

À venda
A Celg G&T vai leiloar, novamente, a área do 
antigo Clube da Celg, próximo à Rua 90. O 
negócio anterior foi cancelado por falta de 
pagamento do comprador.

semana boa
Depois de soltar Lula e mais alguns, O STF 
tem semana de dois dias. Além do feriado 
de sexta, há ponto facultativo em mais dois 
dias, por causa do encontro de chefes de 
Estado dos Brics, que acontece em Brasília. 
Não, ninguém do STF vai lá. Mas por ques-
tão de segurança, não há expediente.

olho na data
Quinta, 14, é o Dia Mundial de Combate ao 
Diabetes. É daquelas doenças silenciosas 
capazes de causar estragas. O oftalmolo-
gista Humberto Borges lembra logo da re-
tinopatia diabética. A doença ataca a retina, 
que é a parte do olho onde são formadas 
as imagens, de forma silenciosa. Em mui-
tos casos, leva à cegueira. Como não tem 
sintomas claros, o paciente pode conviver 
anos com a doença sem saber. Prevenção é 
a saída. Sempre.

marcelohel@gmail.com

“O amor é o meu país”. 
(Vítor Martins)

alego

Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 12, 
tem 123 processos legislativos e 35 requerimentos
os deputados da As-

sembleia Legisla-
tiva do Estado de 

Goiás (Alego) realizam ses-
são ordinária nesta terça-
-feira, 12, com uma pauta 
contendo 123 processos 
legislativos e 35 requeri-
mentos. Os processos em 
pauta para a reunião con-
templam iniciativas parla-
mentares, da Governadoria 
e do Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJ-GO). A sessão terá 
início às 15 horas, no ple-
nário Getulino Artiaga.

São cinco 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 parlamen-
tar a pauta traz 45 pro-
jetos de lei para primeira 
apreciação e votação e 
61 matérias com parece-

res favoráveis aprovados 
que estão sendo enca-
minhados pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) e dois con-
trários. Há também um 
Projeto de Emenda Cons-
titucional (PEC) em pri-
meiro turno de votação.

O TJ-GO tem um pro-
jeto de lei em fase de 
segunda apreciação o 
qual visa alterar a Lei nº 
12.986, de 31 de dezem-
bro de 1996, que institui 
o Fundo Especial de Rea-

parelhamento e Moderni-
zação do Poder Judiciário, 
para acrescentar no arti-
go 3°, do inciso XII, agre-
gando a composição do 
fundo o saldo financeiro 
positivo do duodécimo.

Para mais informa-
ções sobre as matérias 
que devem ser aprecia-
das nesta terça-feira, 12, 
consulte a pauta prévia.

Na semana passada, os 
deputados da Alego rea-
lizaram um total de duas 
sessões ordinárias com 

quórum qualificado para 
votações. Como resulta-
do destas sessões, foram 
aprovados em definitivo 
dois processos oriundos 
do Poder Executivo. A 
votação das matérias se 
deu no plenário Getulino 
Artiaga. Ambas matérias 
serão encaminhadas para 
sanção do governador 
Ronaldo Caiado.

Uma das matérias com 
tramitação finalizada na 
Casa é referente ao pro-
jeto de lei 5920/19, que 

prevê a venda de até 49% 
das ações da Saneago. A 
proposta decorre de so-
licitação da presidência 
da companhia, e tem por 
objetivo a estruturação 
da operação para Oferta 
Pública Inicial de Ações 
[IPO], “visando possibi-
litar a máxima liquidez 
das ações de emissão da 
Companhia, bem como 
a melhor possibilidade 
de acesso ao mercado 
de capitais na Oferta 
Pública intentada”.



4 terça-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2019cidades

novembro azul

Saúde de Aparecida e UFG aprimoram 
a atenção à população masculina

durante o evento, 
mais de 300 homens 
foram atendidos em 

consultas especializadas e 
consultorias para o empre-
endedorismo e mercado 
de trabalho, dentre outras 
ações. O lançamento mar-
cou, também, o início de 
uma parceria entre a Se-
cretaria de Saúde de Apa-
recida de Goiânia (SMS) e 
o Departamento de Saúde 
Coletiva da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) 
para aprimorar a aten-
ção prestada à população 
masculina no município e 
difundir a cultura de pre-
venção de doenças.

A nova unidade é sedia-
da no Centro de Diagnós-
ticos e Especialidades, na 
avenida C, entre as ruas 
C-8, C-22 e avenida C-6, 
no Jardim Boa Esperança. 
A mobilização de hoje é 
parte da programação do 

Novembro Azul, campanha 
mundial de conscientiza-
ção sobre os cuidados inte-
grais com a saúde masculi-
na, e nela foram realizadas 
200 consultas médicas 
pré-agendadas de cardio-
logia, psiquiatria, odonto-
logia e urologia e aten-
dimentos de demanda 
espontânea (sem neces-
sidade de agendamento) 
em odontologia, avalia-
ção nutricional e controle 
do tabagismo.

Cultura da 
prevenção

“Nosso objetivo pri-
mordial com os homens 
é o grande desafio de 
mudar comportamentos. 
Trabalhamos não só hoje, 
mas permanentemente, 
para que as pessoas cui-
dem da própria saúde e 
da de suas famílias apro-

veitando a porta de en-
trada do Sistema, que são 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). Queremos 
difundir a cultura da pre-
venção, expressa no dita-
do popular “é melhor pre-
venir do que remediar”, 
enfatizou o secretário 
Alessandro Magalhães.

O Superintendente de 
Atenção à Saúde, Gustavo 
Assunção, acrescentou: 
“É possivel evitar muitos 
males abandonando há-
bitos nocivos e fazendo 
o acompanhamento da 
própria saúde. As UBSs 
estão preparadas para 
acolher a comunidade e 
propagar essa conscien-
tização no dia-a-dia”.  

Acompanhado pela fi-
lha, o aposentado Gilmar 
Novais, 62 anos, aguardava 

por uma consulta com car-
diologista e ia se informar 
sobre um encaminhamen-
to para urologista. Enquan-
to esperava, ele aproveitou 
para comer frutas da es-
tação que estavam numa 
mesa montada para os vi-
sitantes e admitiu que ne-
gligenciou a própria saúde.

“Eu sou de um tempo 
em que homem só ia no 
médico arrastado e quan-
do estava à beira da mor-
te. Mudei por insistência 
dos filhos e porque não 
tinha mais fôlego para 
nada. Acho que aprendi a 
lição e ainda quero viver 
bem por muitos anos.”

Combate ao 
desemprego 

No evento houve, ain-

da, atualização do cartão 
de vacina, testes rápidos 
para a identificação de 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) e 
atividades culturais e in-
tegrativas. Com foco na 
integralidade da aten-
ção à saúde do público 
masculino, também foi 
oferecida consultoria do 
Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
de Goiás (Sebrae/GO) so-
bre empreendedorismo 
e finanças e a equipe de 
assistência social da SMS 
ensinou como preencher 
currículos.

“Sou feirante e pre-
tendo abrir uma merce-
aria com meu genro no 
ano que vem. Aí ficamos 
sabendo dessa ajuda do 
Sebrae e viemos aqui 

aprender sobre o merca-
do, preços, leis e outras 
coisas.” disse Pedro Au-
gusto, 37 anos, que, de-
pois da consultoria, foi 
aferir a pressão arterial 
e ouviu orientações da 
equipe da SMS.

Mortalidade 
masculina

Um dado levantado por 
Amanda chama a aten-
ção: ela tem pesquisado a 
mortalidade masculina em 
Aparecida e constatou que 
“60% dos homens acima 
de 20 anos que falecem 
no município são vítimas 
de doenças crônicas, prin-
cipalmente as cardiovas-
culares. Por isso estamos 
focados em combater 
fatores que influenciam 
nessa realidade, como o 
tabagismo e o alcoolis-
mo, dentre outros”.

Lígia Duarte, profissio-
nal da SMS que também 
atua junto à UFG e foi 
uma das organizadores 
da mobilização, explicou 
que o fluxo esperado é 
assim: os homens agen-
dam suas consultas de 
clínica geral diretamente 
na UBS mais próxima de 
suas casas ou pelo 0800-
6461590 e, “a partir dessa 
primeira avaliação médi-
ca, se houver necessida-
de, serão encaminhados 
para consultas especiali-
zadas aqui, no novo Cen-
tro de Referência, e para 
exames mais detalhados”.

“Hoje é um dia especial e dedicado 
aos homens em Aparecida. Estamos 
aqui para reforçar a importância 
de se cuidar da própria saúde para 
evitar doenças graves, dentre elas 
o câncer de próstata”, destacou 
o prefeito Gustavo Mendanha no 
lançamento do Centro de Referência 
em Saúde do Homem, unidade 
pioneira no Estado de Goiás

Cl
au

di
vi

no
 A

nt
un

es

goiânia

Reunião discute municipalização do Morro da Serrinha
O título de ‘Capital Verde’ 
vai ganhar reforço: trata-
-se da implantação de 
mais um parque em Goi-
ânia, o Morro da Serrinha, 
área verde com mais de 
100 mil metros quadra-
dos e hoje sob responsa-
bilidade do governo esta-
dual, pode ser repassado 
ao Município para ser 
transformado em área de 
convívio para a popula-
ção. O projeto e os trâmi-
tes para concretização da 
ação foram apresentados 
ao prefeito Iris Rezende 
em reunião no Paço Mu-
nicipal, na manhã desta 

segunda-feira (11/11).
Autor do requerimen-

to aprovado na Câmara 
Municipal de Goiânia 
que solicita a cessão da 
área à Prefeitura de Goi-
ânia, o vereador Cabo 
Senna explicou que o 
local está degradado e, 
conforme ele, poderia 
ser utilizada para prática 
de exercícios físicos, além 
da socialização entre 
os moradores da região. 
“Aquela área verde, que 
possui um marco para a 
criação de Goiânia, me-
rece ser recuperada e ter 
sua história resgatada”, 

frisou o parlamentar.
Aos participantes da 

reunião, o prefeito Iris Re-
zende lembrou que tem 
grande apreço pela pre-
servação e valorização 

ambiental. Ele afirmou 
ainda que não vai medir 
esforços para implantar 
um parque no Morro da 
Serrinha após sua muni-
cipalização. “Precisamos 

cumprir todos os trâmi-
tes legais para colocar-
mos em prática o proje-
to já existente”, revelou 
o prefeito, ao conhecer 
os detalhes do projeto e 
parabenizá-los pela ini-
ciativa em prol do Morro 
da Serrinha.

Após a transferência da 
área verde ao Município, a 
Prefeitura de Goiânia po-
derá utilizar o Programa 
Amigo Verde, por intermé-
dio da Agência Municipal 
do Meio Ambiente (Amma), 
para promover parcerias 
com entidades sociais e 
empresas privadas interes-

sados em contribuir com a 
urbanização da área.

Além de representantes 
da Prefeitura de Goiânia, 
participaram do encontro 
com o prefeito Iris Rezende 
representantes da Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), da 
Associação das Empresas 
do Mercado Imobiliário 
de Goiás (Ademi-GO), da 
Associação dos Aposen-
tados da Caixa Econômi-
ca Federal, da Associação 
dos Amigos do Morro da 
Serrinha e das construto-
ras Vega e Bambuí.
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Prefeito Gustavo Mendanha e secretário Alessandro Magalhães no lançamento do novo Centro
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TREiNaMENTo
Será realizada nesta terça-feira, 12 de novembro 

das 8h às 9h, o Treinamento De Evacuação 
do Shopping Bougainville. O Simulado tem 

como objetivo a prevenção, treinamento e o 
aperfeiçoamento da atuação dos Bombeiros 
Civis e demais participantes, visando colocar 

os profissionais o mais próximo da realidade e 
simulando sinistros que podem ocorrer no dia-

a-dia. Para esta edição, haverá simulação de um 
vazamento de gás na praça de alimentação com 

explosão e desabamento no estacionamento.  
Os colaboradores do Shopping Bougainville vão 

participar do treinamento, visto que a prática junto 
a profissionais capacitados promove ensinamento 

e experiência para que os participantes atuem 
em casos extremos, prestando o atendimento 

necessário às vítimas.

aTRaÇÃo
O cantor e compositor Marcelo Martins se 

apresenta nesta terça-feira, 12 de novembro, no 
Velho Texas em Goiânia. O show, de formato 

intimista terá, entre outras coisas, apresentação 
da nova música do cantor. A canção, que se chama 
acordo, é uma composição de Marcelo em parceria 

com o Jairo Góis, Montenegro, Henrique Castro, e 
Diogo B. A.

Boas-viNdas
A psicóloga Leana Bernardes e os empresários 

Vinícius Reis e Vitor Naves preparam um jantar 
de boas-vindas no Grá Bistrô para o professor 
Ph. D. em análise aplicada do comportamento 

Thomas Higbee, de Utah, nos Estados Unidos. Ele 
chega a Goiânia nesta terça-feira, 12. É a primeira 
visita do pesquisador à capital. Ele vem à cidade 

para ministrar minicursos para profissionais 
que trabalham com pessoas com autismo ou 

desenvolvimento atípico.

cERRado FasHioN WEEK
Em sua sexta edição o Cerrado Fashion Week, 

acontece nos dias  19 a 21 de novembro, no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, com o tema  “Cora 

Coralina 130 Anos”. Serão três dias de evento 
com desfiles de marcas goianas, nacionais e 

internacionais. A estrela do evento é o estilista 
Victor Dzenk, que apresentará sua nova coleção. 

Além das homenagens e desfiles, no dia 20, 
acontecerá um bate-papo de degustação de 
vinhos, no Raízes do Vinho, workshop com a 

sommelière Letticiae Bittencourt. Ela é sommelière 
há 11 anos, formada pela Associação Brasileira de 

Sommeliers (ABS-SP), Wine & Spirit Education 
Trust (WSET) e International Sommelier Guild 

(ISG), e proprietária da Vinoteca - Escola de Vinhos 
e Adega, em Goiânia. Ganhou recentemente o 

prêmio da revista Prazeres da Mesa, como melhor 
carta de vinho do Magna Restaurante.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Clipe Remix - Maida e Marcelo e Nerildo que faz dupla com Nerivan estiveram 
na boate Chicago 10 Musica onde foi lançado o novo clipe remix da Dj Marcia Cardoso.

Experiência - Os empresários Rafaela Gurgel 
e Igor Lobo preparam a noite “Sinta-se 
bem -Experience”, nesta terça-feira, dia 12, 
no Epic City Home, no Setor Bueno.

2 3

4

Alimentação - Acontece hoje, a partir das 20 horas, na Casa 
Conceito do Plateau d’Or. Com foco na alimentação saudável e 
saborosa, o gastrônomo Ricardo Avelino falará sobre a história 
da iguaria e servirá jantar onde o azeite será o protagonista.
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Presença - Carlos Mesquita, Thiago, Vitor Hugo 
Ponciano dono da chicago 10 Music, Fausi Humberto, 
Zeca Oliveira e Leonardo J. Vilares prestigiando a Dj 
Marcia Cardoso no lançamento do Clipe Remix.



6 terça-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2019brasil

economia

Bancos começam a enviar dados de 
clientes para cadastro positivo

a partir de ontem 
(11), os bancos e as 
demais instituições 

financeiras começam a 
enviar automaticamente 
informações dos clientes 
para as gestoras de ban-
cos de dados financeiros 
que vão operar o cadastro 
positivo, uma lista de bons 
pagadores. A expectativa é 
que até a próxima semana, 
todos os brasileiros que 
não optaram por estar fora 
da lista estejam incluídos 
no cadastro positivo. 

Há um mês, o Banco 
Central (BC) autorizou 
quatro gestoras de ban-
cos de dados a operar. 
Os registros foram dados 
à Serasa, à Gestora de 
Inteligência de Crédito 
(Quod), à Boa Vista Servi-
ços e à Confederação Na-
cional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL – SPC Brasil). 

Até 30 dias depois da 
inclusão dos dados, a ges-
tora responsável deverá 

informar ao cliente de que 
seus dados estão no ca-
dastro positivo. A notifica-
ção pode ser enviada por 
correio, por e-mail ou por 
SMS. O procedimento é 
semelhante ao usado para 
notificar clientes na lista 
de maus pagadores.

Na primeira etapa, 
os bancos e as casas de 
crédito vão abastecer o 
cadastro positivo. Nos 
próximos meses, pres-
tadoras de serviço com 
conta fixa, como compa-
nhias de água, luz, gás 
e telefone, passarão a 
enviar as informações. O 
cadastro será estendido 
posteriormente às redes 
de varejo, que comparti-
lharão o histórico de pa-
gamento dos clientes ao 
banco de dados. 

Inversão 
Uma lista de bons pa-

gadores que podem ter 
acesso a crédito mais 

barato, o Cadastro Posi-
tivo começou a funcio-
nar em 2013, mas com 
uma lógica invertida em 
relação à atual. O clien-
te que quisesse ser in-
cluído no cadastro tinha 
que comunicar ao banco. 
A nova legislação tornou 
automática a inclusão e 
o processamento dos da-
dos dos clientes. 

Quem não quiser en-

trar no Cadastro Positivo 
é que deve avisar a insti-
tuição financeira. Os ban-
cos identificarão os bons 
pagadores com base num 
sistema de pontuação, 
sem terem acesso direto 
à movimentação financei-
ra do cliente. Cada cliente 
receberá uma nota de 0 a 
1 mil. Quanto mais alta a 
nota, melhor a qualidade 
do pagador e menores as 

taxas de juros a que eles 
terão direito.

Aprovada pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) em julho, a regu-
lamentação das gestoras 
iguala o tratamento das 
empresas administrado-
ras de banco de dados ao 
das instituições financei-
ras. Os controladores e 
diretores deverão ter re-
putação ilibada (sem sus-

peitas) e terem o currícu-
lo avaliado pelo Banco 
Central. Em relação à pro-
teção das informações, o 
decreto estabeleceu pa-
drões de segurança, como 
diretorias separadas para 
a gestão dos cadastros e 
para a segurança da in-
formação e patrimônio lí-
quido mínimo de R$ 100 
milhões para cada em-
presa poder operar.

Informações serão repassadas 
automaticamente a empresas gestoras
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Congresso promulga hoje 
a reforma da Previdência

Caixa começa a receber 
apostas para a Mega da Virada

Está marcada para hoje 
(12), às 10h, no Senado, a 
sessão solene de promul-
gação da reforma da Pre-
vidência. Ela foi aprovada 
no dia 22 de outubro e sua 
promulgação dependia de 
o presidente de Senado, 
Davi Alcolumbre, marcar a 
data. A proposta de emen-
da à Constituição (PEC) 
foi aprovada por 60 votos 
contra 19. Com a reforma, 
o governo espera fazer 
uma economia de cerca 
de R$ 800 bilhões nos 
próximos dez anos.

Comandada pelo mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, e apoiada por Al-
columbre e pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, a reforma 
ganhou fôlego após tenta-
tiva frustrada do governo 
anterior. Foi quase um ano 
de negociações e tramita-

ção até ser aprovada em 
definitivo. Outros projetos 
relacionados à Previdên-
cia, no entanto, ainda tra-
mitam no Congresso.

A chamada PEC Parale-
la, aprovada no Senado em 
primeiro turno na semana 
passada, traz alterações, 
como a inclusão de servi-
dores estaduais e muni-
cipais na reforma. Ainda 
hoje, a PEC paralela pode 
avançar no Senado com a 

votação dos destaques e, 
a depender da celeridade 
dos trabalhos, com a sua 
votação em segundo turno.

Outro projeto propõe al-
terações na aposentadoria 
dos trabalhadores que rea-
lizam atividades perigosas. 
Essa matéria, que conta com 
o apoio da base do governo 
e também de integrantes 
da oposição, deve começar 
a tramitar no Senado nas 
próximas semanas.

A Caixa Econômica Fede-
ral começou a receber, on-
tem (11), as apostas para 
a Mega da Virada 2019. 
A estimativa de prêmio 
para quem acertar as 
seis dezenas do concurso 
2.220 da Mega-Sena é de 
R$ 300 milhões. O sor-
teio será realizado no dia 
31 de dezembro.

Como nos demais con-
cursos especiais, o prêmio 
principal da Mega da Vi-
rada não acumula. Caso 
nenhuma aposta seja pre-
miada com os seis núme-
ros, o prêmio será rateado 
entre os acertadores de 
cinco números ou, ainda 
não havendo ganhador, de 
quatro números.

As apostas do concurso 
especial custam o mes-
mo valor da Mega-Sena 
regular, R$ 4,50, e podem 
ser feitas por maiores de 
18 anos em qualquer lo-
térica do Brasil, usando 

o volante específico da 
Mega da Virada. Também é 
possível apostar pelo por-
tal Loterias Online e pelo 
aplicativo Loterias Caixa, 
disponível para usuários 
da plataforma iOS. Os titu-
lares de conta corrente na 
Caixa ainda podem fazer 
suas apostas utilizando o 
Internet Banking.

Bolão
Os apostadores da 

Mega da Virada também 
podem concorrer nos 
bolões. Basta formar um 
grupo, escolher os núme-
ros da aposta, marcar a 

quantidade de cotas e re-
gistrar em qualquer uma 
das lotéricas do país. Ao 
ser registrada no sistema, 
a aposta gera um recibo 
de cota para cada parti-
cipante que, em caso de 
premiação, poderá resga-
tar a sua parte do prêmio 
individualmente.

Os bolões da Mega têm 
preço mínimo de R$ 10. 
Porém, cada cota não pode 
ser inferior a R$ 5. É pos-
sível realizar um bolão de 
no mínimo duas e no má-
ximo 100 cotas. O aposta-
dor também pode adquirir 
cotas de bolões organiza-
dos pelas lotéricas. Basta 
solicitar ao atendente a 
quantidade de cotas que 
deseja e guardar o recibo 
para conferir a aposta no 
dia do sorteio. Nesse caso, 
poderá pagar uma tarifa 
de serviço adicional de até 
35% do valor da cota, a cri-
tério da lotérica.
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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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100% nas semis

Brasil vence itália e avança às 
semifinais da Copa do Mundo Sub-17

mais uma missão 
cumprida com su-
cesso pela Seleção 

Brasileira Sub-17! Na noite 
desta segunda-feira (11), o 
Brasil venceu a Itália por 2 a 
0 e carimbou a vaga rumo às 
semifinais da Copa do Mun-
do da categoria. No Estádio 
Olímpico de Goiânia, Patryck 
e João Peglow marcaram os 
gols da classificação bra-
zuca. 100% na competição, 
com cinco vitórias em cinco 
jogos, a Canarinho vai enca-
rar a França na próxima fase. 
O duelo decisivo será na 
quinta-feira (14), às 20h (de 
Brasília), no Bezerrão. 

O jogo
Dono absoluto dos pri-

meiros minutos, o Brasil 

começou a partida em rit-
mo alucinante, marcando 
pressão e controlando a 
posse de bola. A primeira 
chance veio aos quatro mi-
nutos de jogo. Kaio Jorge 
deu ótimo passe para Pe-
dro Lucas, que soltou o pé 
para boa defesa do goleiro 
Molla. Mas logo na sequ-
ência, o arqueiro italiano 
nada pôde fazer contra 
a finalização certeira de 
Patryck. O lateral recebeu 
lançamento de Pedro Lu-
cas, saiu em velocidade e 
surpreendeu Molla ao ba-
ter direto para o gol, aos 
cinco: 1 a 0 e festa brasi-
leira em Goiânia. Aos pou-
cos, a Itália equilibrou as 
ações e tentou responder 
com Tongya, Pirola e Bren-

tan. Retomando o domí-
nio ofensivo, a Canarinho 
voltou a pressionar. Talles 
Costa e Henri esbarraram 
na defesa adversária. Até 
que, na marca dos 39, Pe-
glow ampliou para a Sele-
ção Brasileira. Em contra-
-ataque bem trabalhado, 
Pedro Lucas encontrou o 

camisa 10 pela direita, que 
bateu cruzado e saiu para 
o abraço: 2 a 0. 

Correndo atrás do preju-
ízo, a Itália teve mais a bola 
no início do segundo tempo, 
mas foi o Brasil que assustou 
primeiro. Aos 11, Yan arris-
cou o chute de fora da área, 
Kaio Jorge tentou o desvio, 

mas Molla fez a defesa. Três 
minutos depois, a seleção 
italiana chegou com peri-
go em cruzamento rasteiro 
de Ruggeri, que Cudrig não 
aproveitou. O terceiro da 
Canarinho quase saiu aos 
14. Gabriel Veron roubou 
a bola, driblou o marcador 
e bateu rasteiro para mais 

uma boa participação do 
goleiro italiano. A Seleção 
Brasileira seguiu no ataque 
e, aos 22, foi a vez de Talles 
Costa fazer grande jogada 
individual. O meia apareceu 
pela direita, invadiu a área 
e tocou para Pedro Lucas 
pegar de primeira mandan-
do rente à meta adversária. 
Na sequência, Molla salvou 
a Itália de novo após mais 
uma finalização de Patryck. 
Já aos 36, Donelli operou 
um milagre dentro da área 
para salvar o Brasil depois 
de chute Gnonto. Confor-
tável no jogo, a Canarinho 
soube administrar o resulta-
do para sair de campo com 
mais uma vitória e vaga ca-
rimbada para as semifinais. 

Brasil
Matheus Donelli; Yan, 

Henri, Luan Patrick, Patryck; 
Daniel Cabral, Talles Costa, 
Pedro Lucas (Sandry); Ga-
briel Veron (Matheus Arau-
jo), Kaio Jorge e João Peglow 
(Gustavo Garcia). Técnico: 
Guilherme Dalla Déa

Com ótima atuação no primeiro 
tempo, Seleção Sub-17 venceu a 
Itália por 2 a 0 e vai brigar pela 
vaga na final diante da França
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