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n Algumas notas nos jornais falam no 
interesse do prefeito de Catalão Adib 
Elias em se candidatar a senador em 
2022, porém o foco é outro: Adib quer 
ir para a chapa da reeleição de Ronaldo 
Caiado como candidato a vice.

n Uma das operações prometidas pelo 
GECCOR vai mirar a emissão fraudu-
lenta de Cheques Moradia na gestão 
de Marcos Abrão na Agehab, envol-
vendo uma supervarejista de venda 
de materiais de construção.

n Quando vem a Goiânia, o ex-go-
vernador Marconi Perillo despacha 
no escritório do seu cunhado Gáu-
dio Fleury, que é advogado, na rua 
109 nº 282, no setor Sul. Poucos 
são os recebidos e menos ainda os 
que ficam muito tempo.

n A reeleição de Iris Rezende é a apos-
ta política mais certa dos últimos 40 
anos em Goiás, tão segura quanto 
foi a candidatura do velho cacique 
emedebista a governador, nas elei-
ções da redemocratização em 1982.

n Os prefeitos Adib Elias, de Catalão; 
Paulo do Vale, de Rio Verde; e Fausto 
Mariano de Turvânia, expulsos por Da-
niel Vilela, vão para o DEM, mas meio 
que contrariados: eles gostariam mes-
mo é de continuar no MDB.  

n Saem a qualquer momento as 
emendas orçamentárias impositi-
vas a que têm direito 21 deputados 
estaduais, da base do governo e 
da oposição. A secretária da Eco-
nomia Cristiane Schmidt diz que já 
tem o dinheiro em caixa.

n O prefeito Gustavo Mendanha e seus 
áulicos apregoam ter a aprovação de 
73% dos aparecidenses, mas não mos-
tram a pesquisa nem muito menos 
revelam detalhes. De tão alto o índice, 
pode não passar de uma grande lorota.

n Ridoval Chiarelotto voltou a Goiás, 
depois de uma temporada como Se-
cretário da Indústria & Comércio do 
Tocantins, onde se deu bem. Ele vai 
sair do PSDB e quer ser vice de Antô-
nio Gomide, do PT, em Anápolis.  

n A frustração do leilão dos campos 
de petróleo do pré-sal, que arrecada-
ram menos que o previsto, diminuirá 
o valor a ser repassado a Goiás, que 
mesmo assim ainda receberá uma 
bolada de R$ 250 milhões.

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

O projeto que institui a nova previdência estadual, remetido pelo governador 
Ronaldo Caiado para a Assembleia, vai funcionar como uma espécie de oportuni-
dade para a afirmação do comando que o presidente Lissauer Vieira exerce com 
mão cada vez mais forte sobre o Legislativo. Com exceção de alguns poucos de-
putados corporativistas e da oposição, é fato que existe maioria consolidada para 
aprovar a matéria, como observou o deputado Sebastião Caroço em declarações 
ao colunista Divino Olávio. A base de apoio ao governo já mostrou sua força ao 
derrotar a reeleição de Cláudio Meirelles para a 1ª Secretaria, o que cria pers-
pectivas favoráveis também para a reforma previdenciária. A questão, agora, é 
de coordenação, articulação e gerenciamento das forças para o embate em ple-
nário, previsto para um prazo máximo de 30 a 40 dias. Em tudo isso, o papel de 
Lissauer Vieira é preponderante. Ele já avisou que vê as mudanças no sistema de 
aposentadorias como necessárias para a viabilização financeira do Estado e tam-
bém para acompanhar o que foi feito em nível federal. Sua única preocupação é a 
alíquota extraordinária de 8%, que, é claro, vai se tornar o ponto mais importante 
do debate sobre as mudanças e inovações propostas pelo Palácio das Esmeraldas. 
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oBStRUÇÃo pRoMEtiDa poR JoSÉ NElto É coMo RiSco N’ÁGUa
São falsas as expectativas criadas por senadores e deputados federais quanto a possibilidade de acelerar, pelo menos neste ano, uma Pro-
posta de Emenda Constitucional para restabelecer a prisão após condenação em 2º Grau. O deputado José Nelto tem feito barulho quanto a 
isso, dizendo liderar um movimento para decretar uma obstrução na Câmara, impedindo que se vote qualquer coisa antes de aberto espaço 
para a PEC. Mas é só bravata. Já estamos em final de ano legislativo e são poucas as sessões daqui até o início do recesso parlamentar, de 
modo que falar em obstrução é como riscar a água: não há efeito prático. O assunto, a sério, só será considerado a partir da reabertura do 
Congresso, em 2020 e provavelmente só terá efetividade após o carnaval. Até lá, é só conversa fiada.

SiStEMa DE apoSENtaDoRia Do SERViDoR NÃo poDE coNtiNUaR coMo É
Com a maioria dos Estados brasileiros, inclusive o maior, São Paulo, adaptando a previdência dos seus funcionários à reforma aprovada pelo Congres-
so Nacional, fica praticamente esvaziada a oposição ao projeto do governador Ronaldo Caiado, que já está na Assembleia, que altera o sistema de 
aposentadorias dos servidores estaduais. Não há o que dizer contra. E críticas como a que sindicatos têm feito, alegando se tratar de uma “maldade” 
contra o funcionalismo, pecam pelo passionalismo e não têm credibilidade alguma. O que Caiado fez foi dar um passo à frente quanto a reduzir os 
privilégios da carreira pública em Goiás, absurdos e disparatados quando comparados com os direitos dos trabalhadores da iniciativa privada. 

VaGa DE DESEMBaRGaDoR pElo QUiNto coNStitUcioNal JÁ tEM DoNo
A questão da nomeação do novo desembargador a ser indicado como representante do quinto constitucional dos 
advogados já está resolvida. O nome que 1) sairá na lista sêxtupla da OAB-GO, 2) estará na lista tríplice do Tribunal de 
Justiça e finalmente 3) será nomeado pelo governador Ronaldo Caiado é o do atual secretário da Casa Civil Anderson 
Máximo, que também é procurador do Estado e, portanto, está mais do que apto para o cargo. O resto é silêncio.

tallES BaRREto É caNDiDato a pREFEito DE GoiÂNia paRa ValER
Vem conflito aí dentro do PSDB: o deputado Talles Barreto fala sério quando manifesta a disposição de se candidatar a prefeito de Goiânia e, 
embora sem chances, enfrentar a reeleição de Iris Rezende – o que não deixa de trazer algum benefício em termos de divulgação e posterior 
recall do nome. Só que, até hoje, ele não acertou as pontas com o ex-governador Marconi Perillo, cujo pensamento a respeito das eleições 
municipais, em qualquer parte do Estado, ainda é um mistério, embora seja dele a decisão final na capital. Para piorar, Talles Barreto tem 
repetido críticas a Marconi, culpado-o pelos erros que ajudaram a construir a queda dos tucanos nas eleições de 2018. Passando por cima do 
ex-governador ninguém vai a lugar nenhum no PSDB de Goiás.

o laMENtÁVEl ENGoDo Do GoiÁS Na FRENtE EStÁ pERto Do FiM
Está quase no fim a operação de cancelamento dos convênios do fracassado Goiás na Frente, um dos maiores engodos dos governos de Marconi Pe-
rillo e José Eliton. Em alguns momentos, no auge da euforia marqueteira com o programa, chegou-se a falar em R$ 9 bilhões em investimentos nos 
municípios, mas, no final das contas, não foi aplicada nem uma ínfima porção desse valor. Por trás, havia a clara intenção de viabilizar a candidatura 
do vice-governador Zé Eliton, que era apresentado em reuniões pelo interior afora como o grande gestor do Goiás na Frente. Tudo errado, corres-
pondendo a uma visão ultrapassada de estratégia política, que, obviamente, não poderia funcionar e de fato não funcionou – com Zé chegando ao 
final da corrida eleitoral em um humilhante terceiro lugar, apesar de cavalgar o cargo de governador. Hoje, o que sobrou foi uma frustração para os 
prefeitos que acreditaram na falcatrua e empenharam recursos próprios como contrapartida para verbas estaduais que nunca existiram.

liSSaUER ViEiRa tERÁ papEl FUNDaMENtal No DEBatE
SoBRE a REFoRMa Da pREViDÊNcia Na aSSEMBlEia
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governo

“A gente assistiu a um estelionato 
social no País”, diz ministro da Saúde

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou nesta terça-feira 

(12/11), no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, do lan-
çamento do programa do 
governo federal “Previne 
Brasil”. Trata-se de uma nova 
proposta de financiamento 
para ampliar o acesso da po-
pulação a consultas médicas, 
exames e outros serviços 
ofertados na área da aten-
ção primária à saúde. 

Como médico, o governa-
dor de Goiás foi convidado a 
compor a mesa de autorida-
des durante a solenidade. O 
ministro da Saúde, Henrique 
Mandetta, explicou que o 
programa vai atender a 50 
milhões de brasileiros que 
estavam excluídos do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
“Esse é o maior programa 
de inclusão dentro do SUS, 
criado há 30 anos. Para 
2020, os investimentos 
já aumentam em R$ 2 bi-
lhões”, detalhou Mandetta. 

De acordo com Caiado, o 
“Previne Brasil” terá como 
foco a redução da mor-
talidade infantil, atenção 
ao pré-natal, combate de 
diabetes, câncer e ações 
na área de saúde mental. 
“Fico muito feliz em parti-
cipar do lançamento desse 
programa, que vai reinserir 
os brasileiros que estavam 
esquecidos no SUS. O Man-
detta, que foi meu calouro 
no Hospital Miguel Couto, 
no Rio de Janeiro, tem uma 

ótima trajetória ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro”, 
afirmou o governador.

“O Caiado tem uma fra-
se dura, mas é verdadeira: ‘A 
gente assistiu a um verda-
deiro estelionato social no 
País’. Nós somos recordistas 
em hanseníase, em tubercu-
lose, amputação, cegueiras 
evitáveis. Nossa ideia é avan-
çar na prevenção e diminuir 
essa fila de emergência”, fri-
sou o ministro da Saúde.

Participaram também 
do evento os ministros da 
Casa Civil (Onyx Lorenzoni) 
e de Governo (Luiz Eduardo 
Ramos); o governador de 
Rondônia, coronel Marcos 
Rocha; o líder do governo 
na Câmara dos Deputados, 
o deputado federal por 
Goiás major Vitor  Hugo; o 
presidente do Hospital do 
Amor de Barretos, Henri-
que Prata; entre outras au-
toridades da área de Saúde, 
prefeitos e parlamentares. 

A agenda do governador 
em Brasília ainda incluiu vi-
sitas aos ministros Onyx Lo-
renzoni (Casa Civil) e Paulo 
Guedes (Economia). Caiado 
também aproveitou a movi-
mentação na capital federal, 
em função da abertura do 
Brics, para se reunir com um 
grupo de empresários chine-
ses. Em pauta: captar inves-
timentos para a área de in-
fraestrutura em Goiás. Nesta 
última agenda, ele teve a 
companhia do presidente da 
Goinfra, Pedro Sales.

Comentário ocorreu depois do lançamento do programa “Previne Brasil”
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Congresso precisa mostrar à sociedade 
que o crime não compensa, diz Glaustin

Em entrevista à rádio Di-
fusora, nesta terça-feira 
(12), deputado federal se 
posicionou a favor da PEC 
410, que permite prisão 
em segunda instância.

Mais do que uma 
mudança na legislação, 
o Congresso Nacional 
precisa transmitir à so-
ciedade a mensagem de 
que o crime não com-
pensa. A opinião é do de-
putado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO), que, 

nesta terça-feira (12), 
em entrevista à rádio 
Difusora, declarou apoio 
à Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
410/18, a favor da prisão 
do réu após condenação 
em segunda instância.

“O Brasil passa por um 
momento de mudança de 
cultura e comportamento. 
Se a gente não insistir no 
assunto, o que os nossos 
filhos e netos vão pensar? 
Que o crime no Brasil 

compensa”, disse Glaus-
tin. “De fato, é um assunto 
que traz desconforto aqui 
para a Câmara. Agora, o 
que temos que fazer? É a 
aprovação dessa PEC 410, 
para moralizar esse País 
novamente e para a gen-
te não perder o rumo. Não 
pode uma pessoa fazer a 
coisa errada e ficar por 
isso mesmo. Nós temos 
que transmitir essa men-
sagem para a população.”

De volta à pauta da 

Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cida-
dania (CCJ) na segunda-
-feira (11), a PEC 410 
enfrentou horas de atra-
so e obstrução por parla-
mentares contrários, até 
a votação ser suspensa 
e adiada para o dia se-
guinte.  Se for aprovada 
na CCJ, a proposta ainda 
precisa ser analisada por 
uma comissão especial 
antes de chegar ao Ple-
nário da Câmara.
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Acordos feitos na Semana da 
Conciliação vencem nesta quarta-feira

os acordos realizados 
durante a 14ª Se-
mana Nacional da 

Conciliação (SNC) devem 
ser pagos até esta quarta-
-feira (13/11), prazo limite 
para liquidação dos débitos 
com até 80% de desconto 
em multas e juros morató-
rios, benefícios ofertados 
pela Prefeitura de Goiânia 
entre os últimos dias 4/11 
e 8/11. Após a data, as 
negociações serão cance-
ladas, permanece a inscri-
ção em Dívida Ativa e são 
retomadas as cobranças 
administrativas e/ou judi-
ciais para recebimento dos 
débitos. Ao todo, a dívida 
dos cidadãos com Goiânia 
ultrapassa R$ 3,5 bilhões.

Em cinco dias mais de 18 
mil cidadãos negociaram o 
pagamento de dívidas refe-
rentes aos impostos Predial 
e Territorial Urbano (IPTU/
ITU), Sobre Serviços (ISS) e 
Sobre Transmissão de Imó-
veis (ISTI), além de multas 
por infração à legislação ou 
descumprimento de obriga-
ções acessórias. Como efeito 
desses acordos, já entra-

ram nos cofres públicos R$ 
10,4 milhões. Desse total, 
R$ 6,8 milhões se referem 
a débitos quitados à vista 
e os outros R$ 3,6 milhões 
refletem o pagamento da 
primeira das até 40 parcelas 
possíveis à época. 

A Secretaria Municipal 
de Finanças (Sefin) terá 
o balanço definitivo na 

sexta-feira (15/11), após o 
processamento dos paga-
mentos realizados. Além 
do cancelamento das ne-
gociações que não forem 
pagas até quarta-feira, seja 
o boleto à vista ou o refe-
rente à primeira parcela, os 
acordos também podem 
ser anulados nos casos de 
atraso no pagamento de 

três parcelas, consecutivas 
ou não. Essa situação acar-
reta ainda o vencimento 
antecipado das parcelas 
vincendas e, por consequ-
ência, o adiantamento da 
incidência de juros. Atra-
sos geram multa de 2%, 
acréscimo de 0,33% por 
dia corrido e juros de 1% 
rateado pela quantidade 

de dias em inadimplência, 
de acordo com o que de-
termina o Código Tributá-
rio Municipal (CTM).

Para emitir as guias de 
pagamento basta acessar o 
endereço eletrônico www.
goiania.go.gov.br, clicar no 
ícone Serviços, digitar o 
nome do tributo (IPTU, ITU, 
ISS ou ISTI) no campo de 

buscas e depois em Emitir 
Guia para Pagamento. Em 
todos os casos será neces-
sário digitar o número de 
inscrição e acessar o bo-
tão Consultar Conciliação 
2019. No IPTU, por exem-
plo, esse dado está dispo-
nível nos boletos deste ou 
de anos anteriores.

Os boletos podem ser 
pagos em agências ban-
cárias, das 10 às 16 horas; 
casas lotéricas, das 8 às 20 
horas; unidades do Cor-
reios que tenham Banco 
Postal e caixas eletrônicos, 
ambos das 8 às 22 horas; 
além de bancos digitais, 
em smartphones, cujos 
horários para pagamento 
dependem de definição 
da própria rede bancária. A 
prefeitura é notificada da 
liquidação do débito em 
até dois dias e, em seguida, 
notifica os cartórios e ser-
viços de proteção ao cré-
dito para que a dívida seja 
retirada do sistema. Após a 
identificação do pagamen-
to, é possível ter acesso à 
certidões negativas de re-
gularidade fiscal.

Após a data, as negociações feitas com a Prefeitura serão canceladas, permanece a inscrição em 
Dívida Ativa e são retomadas as cobranças administrativas e/ou judiciais para recebimento dos débitos
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Procon inicia Operação Black Friday
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio do Procon Muni-
cipal, inicia nesta quarta-
-feira (13/11) a “Operação 
Black Friday”. A equipe do 
Procon irá fiscalizar shop-
pings centers, sites e lojas 
de comércios de rua com 
objetivo coibir práticas 
fraudulentas de “falsos 
descontos” na precificação 
dos produtos, bem como 
mercadorias expostas sem 
o preço visível, dificultan-
do ao consumidor o acesso 
às informações necessá-
rias durante a Black Friday.

Os preços de smartpho-
nes, televisões, geladeiras 
e outros produtos estarão 
na mira do Procon. A ação 
também vai contar com 
a participação do setor 
de Pesquisa e Cálculo do 
órgão. Os agentes vão co-
letar os preços para que 

seja feita a comparação 
com as promoções que 
serão realizadas na Black 
Friday, no próximo dia 29 
de novembro.

A operação também vai 
fiscalizar outras práticas 

abusivas, como venda ca-
sada (quando um produto 
só é vendido se o consu-
midor comprá-lo junto 
com outro) e inexistência 
de um exemplar do Códi-
go de Defesa do Consu-

midor (CDC) nas lojas.
Segundo o superinten-

dente do Procon, Walter 
Silva, o consumidor preci-
sa estar atento na hora de 
realizar a compra durante 
o período. Uma das prin-

cipais dicas é pesquisar 
antes o preço do produto 
desejado. “Muitas vezes, o 
consumidor se deixa levar 
pelo evento promocional e 
compra algo desnecessá-
rio ou com o valor normal 

de compra, achando que 
se trata de uma promo-
ção. O segredo é acompa-
nhar os preços antes de 
efetuar a compra”, diz.

Outras dicas dadas 
pelo Procon são verificar 
o CNPJ (em local visível) 
e endereço físico da loja 
no site, caso a compra 
seja feita pela internet; 
exigir sempre o compro-
vante de compra, como 
cupom, nota fiscal e con-
trato; requisitar ao forne-
cedor que estipule a data 
de entrega e o turno do 
produto a ser entregue 
e denunciar ao Procon, 
caso desconfie das ofertas, 
através dos telefones (62) 
3524-2942 e (62) 3524-
2335 ou presencialmente 
no posto central do órgão, 
na Avenida Tocantins,191, 
Qd.17 LT.27- Setor Central.
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TENDÊNcias
O executivo e diretor comercial da Elmo 

Incorporações Guilherme de Rezende 
Pinheiro comanda um bate-papo com 

profissionais do mercado imobiliário 
sobre as novas tendências de arquitetura 

que chegam à região de Àguas Claras, 
em Brasília. O evento será realizado na 

próxima quarta-feira (13/11), no auditório 
da Caesb, em Águas Claras.

a FaZENDiNHa
Buscando atender melhor os goianos, o 
projeto A Fazendinha mudou a data de 

inauguração e o local da atração. Agora 
o projeto terá início na próxima sexta-

feira, dia 15, às 16h, na Praça da T-23, no 
setor Bueno. São cerca de 25 animais, 

vindos diretamente da fazenda, onde a 
criançada tem contato direto com todos 

eles, interagindo inclusive com bichos 
que só conheciam pela televisão. O 

objetivo é aproximar as crianças da vida 
no campo, resgatar as tradições rurais, 

cada vez mais esquecidas, ensinar sobre 
a importância das atividades realizadas 

no campo, além de mostrar o valor do 
agronegócio no Brasil.

TRaNsPoRTE 
GRaTUiTo

De acordo com a Associação Empresarial 
da Região 44 (AER-44), no último 
trimestre do ano, chega a dobrar 

o volume de pessoas que circulam 
da Região da 44, um dos principais 

distribuidores de moda no País. O 
público médio salta de 800 mil pessoas 

por mês para mais de 1,6 milhão. Para 
levar mais comodidade, segurança e 

conforto para o público que circulará na 
região da 44 neste fim de ano, o Estação 

da Moda Shopping, em parceria com 
a HP Transportes e o CityBus 2.0, 
passam a oferecer um transporte 
gratuito para os compradores de 

moda, na região da 44.

FERiaDo
Nesta sexta-feira, 15, feriado de 

Proclamação da República, o produtor 
musical Rodrigo Oliveira traz mais 

uma vez para Goiânia a cantora 
Janayna Pereira, ex vocalista do grupo 

forrozeiro Bicho de Pé. A musa do 
forró paulista, que está em carreira 

solo há 5 anos, desembarca na capital 
para nova uma apresentação na casa 

de dança Coronel 1889, no setor Sul 
em Goiânia, a partir das 21h.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Paola Buonamicce, Mirelle 
Pinheiro e Pétala Barreiros

Luciano Servulo Edna Lima e Aline lobo
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Danni Ro e Thiago Mansur Barbara Becker
Humberto Queiroz, Andreia Aprigio, 
Paola Buonamicce 
e Bruna Kehrnvald

Pétala Barreiros e Marcelly Achkar Izabelle Capuzzo Karol Menezes

Thalia e Thaleia Rafael Vilela e Andressa Mendonça Marcos Teixeira e Rafaela Katherine
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Promoção
Entre os atrativos para as compras de 
Natal deste ano, o Flamboyant Shopping 
traz o sorteio de um automóvel BMW X3 

xDrive20i X Line ano/modelo 2019/2020, 
na cor branca alpino. O carro possui teto 
solar elétrico panorâmico, sensores de es-
tacionamento dianteiros e traseiros, além 

do motor com 4 cilindros em linha - 2.0L, 
podendo chegar aos 215km/h. Cada R$ 
500 em compras, mediante apresentação 
de notas fiscais de lojas do Flamboyant, 
dá direito a um cupom para participar do 
sorteio, que ocorrerá no dia 10 de janei-
ro de 2020, às 15 horas. O cliente pode-
rá concorrer com notas fiscais com data 
a partir de 3 de novembro de 2019 a 09 
de janeiro de 2020. 

exPansão
A rede Fast Açaí  inaugurou sua tercei-
ra unidade em São Paulo (SP),  agora 
em um ponto mais estratégico.  Lo-
cal izada na Galeria Rooftop Paul ista, 
a loja faz parte da estratégia de de-
senvolvimento da marca no Estado. 
A pretensão é chegar a 100 unidades 
nos próximos quatro anos.

Sanduíche  
O Chicken Bacon Onion, conhecido como 
CBO, deixou os cardápios do McDonald´s 
de todo o Brasil em 2017. O tempo passou 
e a saudade do sanduíche só aumentou. 
Os pedidos de volta eram inevitáveis e 
foram crescendo até se tornarem onipre-

sentes em todas as publicações das redes 
sociais da marca. Diante as súplicas, a 
rede anuncia oficialmente que os fãs de 
CBO poderão comemorar o retorno do 
aclamado sanduíche, em 345 restauran-
tes do país. O famoso pão quadrado, mo-
lho CBO, frango empanado, cebola crispy, 
alface, bacon e queijo cheddar será vendi-
do a partir de R$29,90 no combo.

DesemPenho
A usina goiana Cooper-Rubi, localizada 
em Rubiataba (GO), foi reconhecida com 
a certificação internacional Bonsucro. A 
auditoria avaliou de forma geral seis prin-
cípios: atendimento às leis, respeito aos 
direitos humanos, eficiência energética, 
ecossistema, melhoria contínua e aos re-
quisitos de atuação da União Europeia.

cerrado FaShion Week 
Em homenagem aos 130 anos da poetisa 
Cora Coralina, será realizado o Cerrado 
Fashion Week, de 19 a 21 de novembro, 
no Museu de Arte Contemporânea do 
Centro Cultural Oscar Niemeyer. Serão 
três dias de evento com desfiles de mar-
cas goianas, nacionais e internacionais. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Privatização da Eletrobras deve 
reduzir tarifas para os consumidores
o presidente da Eletro-

bras, Wilson Ferrei-
ra Júnior, disse hoje 

(12), no Rio de Janeiro, que 
o valor de capitalização da 
Eletrobras, dentro do pro-
cesso de privatização, “vai 
ser um número justo”, com 
repercussão positiva para 
os consumidores em termos 
de redução  tarifária. 

Ferreira Júnior salien-
tou que o princípio é que 
não haja ganho nem per-
da, porque é o mercado de 
capitais que vai comprar. 
Segundo ele, todo o pro-
cedimento tem que ser 
muito transparente para a 
sociedade brasileira. 

“O que você vem verifi-
cando nos últimos leilões 
é queda das tarifas. Inde-
pendente da Eletrobras, há 
uma tendência muito cla-
ra de menores tarifas em 
energias renováveis”, disse. 
Para ele os processos têm 

que ser “mais positivos, isto 
é, mais baratos, para o con-
sumidor”. E completou: “Não 
tenho dúvida que vai ter 
serviço melhor, com mais 
qualidade e menor preço”.

A estimativa é que a 
aprovação do Projeto de 
Lei 5.877/2019, que trata 
da privatização da Eletro-
bras, encaminhado pelo 
governo ao Congresso no 

último dia 5, ocorra no pri-
meiro semestre de 2020, 
com a desestatização no 
segundo semestre, dando 
origem à criação de uma 
nova estatal privada, para 
gerir a Eletronuclear e a 
Usina de Itaipu Binacio-
nal, mais um conjunto de 
programas integrado pelo 
Luz para Todos, Programa 
Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica (Procel) 
e o Programa de Incentivo 
às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa).

O projeto de lei estabe-
lece que um terço do valor 
adicionado vai ser feito 
para capitalizar a Conta de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE). Essa é a primei-
ra vez que isso ocorrerá. 
Os dois terços restantes se 
referem à outorga e irão 
para o governo.

Saúde financeira
O presidente da Eletro-

bras esclareceu que a opção 
pela criação de uma nova 
companhia se deve ao fato 
de que o principal indica-
dor da saúde financeira de 
uma empresa é o índice 
de alavancagem anual de 
geração de caixa. Isso signi-
fica que para uma empresa 
ser considerada saudável e 
possa se financiar junto a 

instituições como o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), ela não pode dever 
mais de três vezes a geração 
de caixa. “Acima de três, está 
muito endividada. O BNDES 
não financia acima disso e a 
Eletrobras, há três anos, es-
tava com quase nove vezes 
a geração de caixa”.

Com a reestruturação a 
estatal. no terceiro trimes-
tre deste ano o índice de 
alavancagem da Eletrobras 
chegou a 2,5 vezes a gera-
ção de caixa, o que a torna 
financiável. “Se está abaixo 
de três vezes, é financiável”, 
assegurou. Entretanto, para 
manter sua participação de 
30,2% da capacidade ins-
talada do mercado de ge-
ração de energia e de 47% 
do mercado de transmissão, 
a Eletrobras deveria investir 
entre R$ 12 bilhões e R$ 14 
bilhões por ano.

Em 2019, ela investiu 
R$ 1,75 bilhão, para uma 
meta de R$ 4 bilhões. “Ela 
não consegue investir R$ 
14 bilhões. Ela precisa ser 
capitalizada. Essa é a prin-
cipal razão da capitalização”. 
A expectativa é que até o fi-
nal do ano, a estatal invista 
mais R$ 750 milhões, o que 
totalizaria R$ 2,5 bilhões in-
vestidos no ano. Para 2020, 
a projeção é que os investi-
mentos fiquem entre R$ 3 
bilhões e R$ 4 bilhões.

Wilson Ferreira Júnior 
informou que existe um 
conjunto de propostas que 
vão ser apresentadas ao 
Conselho de Administração 
da Eletrobras para definir 
qual é o plano de alavanca-
gem da companhia. O plano 
em vigor prevê investimen-
tos em cinco anos de R$ 19 
bilhões em geração e trans-
missão, o que dá uma média 
de R$ 3,6 bilhões por ano.
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A Dona Raiz,  marca goiana do Grupo GSA,  lança uma linha de grãos que 
conta com aveia, quinoa, linhaça, chia e gergelim. Os produtos são ricos 
em nutrientes, permitindo que o consumidor desenvolva suas receitas com 
opções de ingredientes mais acessíveis e aplique esses “super” alimentos 
de forma simples e habitual em sua rotina. Ao todo são 18 novos SKU’s.
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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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paralímpico Brasileiro

Trinca brasileira arremata o pódio 
dos 100m masculino-T47, em Dubai

o paraibano Petrúcio 
Ferreira dos Santos 
roubou hoje (12) a 

cena no Mundial de Atle-
tismo Paralímpico, em 
Dubai (Emirados Árabes 
Unidos): na semifinal, re-
alizada nesta madrugada, 
Petrúcio Ferreira se tornou 
o atleta paralímpico mais 
rápido do planeta ao que-
brar o recorde  mundial 
com o tempo de 10s42, 
na prova dos 100m classe 
T47 (deficiências membros 
superiores). Depois, na 
grande final, o paraibano 
liderou a trinca verde e 
amarela no pódio. Petrú-
cio Ferreira foi medalha de 
ouro ao vencer a prova dos 
100m T47 com o tempo de 
10s44. A prata ficou com 
Washington Júnior (10s58) 

e o bronze com Yohansson 
Nascimento (10s69).

No final desta manhã, 
também teve dobradinha 
brasileira na prova dos 
100m classe T11 (defici-
ências visuais): a paulista 
Jerusa Geber dos Santos 
faturou o ouro na prova 
dos 100m com a marca de 
11s80 e a paranaense Lo-
rena Salvatini Spoladores 
levou o bronze ao comple-
tar o percurso em 12s03.  A 
prata ficou com a chinesa 
Cuiqing Liu (11s87).

Outros dois brasileiros 
conquistaram prata e bron-
ze na prova  masculina dos 
100m T12 (deficiências 
visuais). Jefferson Marinho 
de Oliveira chegou em se-
gundo lugar, com o tempo 
de 10s77, e o sul-mato-

-grossense Fabrício Júnior 
Barros Ferreira foi o tercei-
ro colocado, com o tempo 
de 10s84. O vencedor foi 
o norueguês Salum Ageze 
Kashafali (10s54).

A maranhense Rayane 
Soares da Silva, que garan-

tiu o primeiro ouro do Brasil 
no Mundial na última quin-
ta (7), voltou a brilhar hoje 
(12) ao aasegurar a meda-
lha de prata nos 200m clas-
se T13 (deficiências visuais), 
com o tempo 25s22, atrás 
da ucraniana Leilia Adzha-

metova (24s35). O bronze 
ficou com a americana Kym 
Crosby (25s26).

Com as nove medalhas 
de hoje, o Brasil ultrapas-
sou a Ucrânia e chegou à 
vice-liderança classifica-
ção geral, com 25 meda-

lhas (nove ouros, seis pra-
tas e dez bronzes). A China 
lidera com 40 (17 ouros, 
16 pratas, sete bronzes) . A 
Ucrânia agora ocupa a ter-
ceira posição com 19 me-
dalhas (nove ouros, cinco 
pratas e cinco bronzes).

Brasil alcança a vice-liderança do 
Mundial,com 25 medalhas no total
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