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n O vice-governador Lincoln Tejota 
está atrás de prefeitos que se dispo-
nham a acompanhá-lo na direção do 
PTB, cujo comando estadual ficará nas 
suas mãos. Só que não apareceram in-
teressados e por isso ele adia a filiação.

n Parece que a Enel não enfrenta re-
clamações só em Goiás. Na recente 
onda de protestos no Chile, a sede 
da empresa, de 12 andares, na região 
central de Santiago foi incendiada 
pelos manifestantes e consumida 
pelas chamas.

n O presidente estadual do MDB 
Daniel Vilela foi a Rio Verde para dar 
entrevistas a emissoras de rádio com 
críticas pesadas ao prefeito Paulo do 
Vale, um dos que ele expulsou do par-
tido no primeiro semestre deste ano.

n Acreditem: o vereador Anselmo 
Pereira, do PSDB, já completou 10 
mandatos consecutivos na Câmara 
Municipal e prepara-se para nova 
candidatura no ano que vem. É re-
corde absoluto em Goiás e talvez 
até em termos de Brasil.

n O deputado José Nelto entregou ao 
governador Ronaldo Caiado um estudo 
encomendado pelo Podemos a juristas, 
pelo qual se conclui que o governo de 
Goiás pode assumir o controle da Enel 
através de uma “encampação”.

n Com 2.867 votos e a 16ª colocação en-
tre os deputados estaduais votados em 
Aparecida, Cairo Salim, do PROS, até que 
tem vontade, mas está longe de condi-
ções eleitorais mínimas para disputar a 
prefeitura da cidade em 2020.

n O Ministério Público está questio-
nando os colégios militares que têm 
professores com tatuagem e orientam 
o corte de cabelo dos seus alunos, o que 
representariam violação aos direitos dos 
adolescentes. Calma, é na Bahia.

n A aprovação da PEC da reforma da 
previdência estadual está mais do que 
nunca nas mãos do presidente da As-
sembleia Lissauer Vieira, que já saiu a 
campo e está fazendo um forte traba-
lho de bastidores a favor da matéria.

n O governador do Rio Wilson Witzel, 
que vai ser candidato a presidente da 
República pelo PSC e uma frente católi-
ca, insiste no lançamento, em Goiás, do 
procurador Benedito Torres como candi-
dato a governador pela mesma base.

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

Acabou a paciência do governador Ronaldo Caiado com a Enel, depois da via-
gem do governador a Goiatuba, para inaugurar uma rodovia, na semana passada, 
quando foi assediado por produtores rurais, empresários e lideranças locais re-
clamando em massa da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica 
em Goiás. Caiado voltou para Goiânia sensibilizado com as queixas, convocou sua 
assessoria econômica e jurídica para reuniões no Palácio das Esmeraldas e é bem 
possível que surjam novidades nas próximas horas – mesmo porque o presidente 
Jair Bolsonaro foi contatado pelo governador e respondeu dizendo ter ciência 
da gravidade da situação da Enel no Estado e que, de fato, não é possível mais 
contemporizar com novos acordos ou ajustes que nunca são cumpridos. Da metas 
acertadas com a empresa, há três meses, menos de 13% foi atendido até agora e 
não há mais tempo para maiores avanços até o final do ano, prazo em que a parte 
mais crítica do combinado deveria estar realizada. Vêm aí medidas drásticas, que, 
de alguma forma, podem se desdobrar no afastamento temporário ou definitivo 
da Enel e a entrega da sua concessão para a Celg GT.
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ccJ Da aSSEMBlEia coRRiGE iNJUStiÇa E apRoVa Bia DE liMa paRa o cEE
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia começou a reparar a injustiça praticada contra a professora Bia de Lima, presidente do Sintego, 
que teve a sua indicação para o Conselho Estadual de Educação recusada pela Assembleia no 1º semestre deste ano. Apresentada novamente pelo 
governador Ronaldo Caiado, como representante do magistério para tomar assento no CEE, dessa vez Bia foi aprovada pela CCJ, por unanimidade, 
e vai agora a plenário. Se os deputados tiverem juízo, ela ganhará a cadeira, que é direito da classe e não concessão do Executivo ou do Legislativo.

HENRiQUE aRaNtES E lUcaS calil EStÃo a UM paSSo DE apoiaR a NoVa pREViDÊNcia
Causaram rebuliço declarações a favor da reforma da previdência dos servidores estaduais dadas ao Jornal 
Opção pelos deputados Henrique Arantes, do MDB, e Lucas Calil, do PSDB, ambos alinhados com a oposi-
ção ao governador Ronaldo Caiado na Assembleia. Um e outro apresentaram argumentos contra a cascata 
de privilégios que hoje beneficia o funcionalismo e se disseram convencidos da necessidade de um ajuste 
que traga mais igualdade com o status jurídico e financeiro dos trabalhadores privados. Henrique e Lucas 
citaram também servidores que passam à inatividade com salários de R$ 30 mil mensais, enquanto que, 
para os submetidos ao regime do INSS, ou seja, a maioria do povo brasileiro, o limite é de pouco mais de 
R$ 5 mil por mês. Como são deputados jovens, podem servir de exemplo para outros que, igualmente jovens, preferem ceder ao corporativismo e à 
demagógica, porém prejudicial ao Estado, manutenção das iniquidades que hoje vigoram como vantagens para os funcionários públicos.

coNDENaÇÃo DE alciDES É pREcEDENtE paRa a SitUaÇÃo DE MaRcoNi
Advogados da área eleitoral consideram escassas as chances do ex-governador Marconi Perillo escapar a uma condenação na denúncia criminal a 
que responde por usar recursos públicos na campanha para o senado de 2006. Um precedente preocupante para Marconi é que, no mesmíssimo 
processo, o ex-governador Alcides Rodrigues, respondendo à idêntica acusação (ele foi candidato a governador em 2006, aliás vencendo), já foi 
julgado e recebeu uma sentença de 10 anos de prisão, que se encontra em grau de recurso apresentado pela defesa no Tribunal de Justiça. Há provas 
em abundância contra os dois ex-governadores, inclusive interceptações telefônicas, que até hoje não foram divulgadas depois de protegidas pela 
decretação de segredo de Justiça.

iNcoMpEtÊNcia: EMpRESaRiaDo NÃo SaBE DEFENDER oS icENtiVoS FiScaiS
O megaempresariado beneficiado pelos incentivos fiscais em Goiás é de uma incompetência exemplar. As suas lideranças classistas não consegui-
ram, até hoje, expor posições convincentes nem demonstrar qual a vantagem, para Goiás e a sua população, quando o Estado abre mão de uma 
receita de R$ 10 bilhões anuais a pretexto de gerar empregos e acelerar o desenvolvimento – itens que não foram comprovados com clareza até 
agora. Além disso, pelo Brasil afora alastrou-se um questionamento sobre a distribuição de isenções de ICMS como instrumento  de crescimento 
econômico. Em pelo menos 10 Estados há mudanças em curso, inclusive no maior deles, São Paulo, onde os incentivos são muito, mas muito meno-
res, proporcionamente, que os concedidos em Goiás.

NEM MaRcoNi NEM VaNDERlaN: RiDoVal Vai FicaR coM aNtÔNio GoMiDE
Com o anúncio de que deixou a Secretaria da Indústria & Comércio do Tocantins para voltar a Goiás e disputar as próximas eleições em Anápolis, 
Ridoval Chiarelotto está sendo assediado pelo ex-governador Marconi Perillo e pelo senador Vanderlan Cardoso. O primeiro insiste para que Ridoval 
continue no PSDB, enquanto o segundo está abrindo as portas do PP. Mas, ao que tudo indica, ambos ficarão na mão. O anapolino vai para um 
partido, talvez o PSB,  que permita a ele ser candidato a vice na chapa de Antônio Gomide, do PT.

REclaMaÇÕES EM GoiatUBa ESGotaM a paciÊNcia DE caiaDo 
coM a ENEl, QUE poDE pERDER a coNcESSÃo paRa a cElG Gt
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em goiatuba

Caiado entrega pavimentação da GO-319

o acesso a Marcia-
nópolis, distrito 
de Goiatuba, no 

Sul do Estado, está mais 
rápido e seguro. Nesta 
quinta-feira, dia 11, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
entregou a obra de pa-
vimentação asfáltica da 
GO-319, que leva o nome 
de rodovia “Comendador 
Manoel Antônio Dias”.

A obra vai garantir a 
melhora no escoamento 
da produção local, favore-
cendo o crescimento eco-
nômico da região. “Não 
estamos brincando de 
governar. Governar é uma 
responsabilidade muito 
grande. O que eu falo, eu 
cumpro! E os meus secre-
tários sabem disso”, afir-
mou o governador.

A pavimentação, a 
partir do entroncamento 
da GO-210, foi realizada 
com recursos da usina 
Bom Sucesso Agroindús-
tria, por meio de um Ter-
mo de Acordo de Regime 
Especial (TARE). Ainda 
serão concluídos novos 
trechos, com um total de 

investimento de mais de 
R$ 13 milhões.

Caiado celebrou a par-
ceria do governo com em-
presários da região e ga-
rantiu que na sua gestão 
a prática da “rachadinha” 
– pagamento de propina 
para ganhar a concessão 
– está extinta. “Eu dis-
se aos empresários que 
eles terão de cumprir o 
que está no contrato as-
sinado. Agora nós temos 
um laboratório que vai 
assegurar a qualidade 
da obra. A entrega será 
de acordo com o que for 
determinado no contra-
to”, garantiu.

Presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutu-
ra (Goinfra), Pedro Sales 
lembrou que a obra cor-
responde ao primeiro 
lote de obras de pavi-
mentação na região. O 
segundo lote prevê mais 
23 quilômetros de asfal-
to, ligando o distrito de 
Marcianópolis à BR-452.

O prefeito de Goiatu-
ba, José Alves Vieira (Ze-
zinho Vieira), destacou 

que esta foi a primeira 
visita de um governador 
de Goiás ao distrito. “Es-
tamos aguardando essa 
obra por mais de quatro 
décadas. É a realização 
do sonho de muita gente. 
Tenho certeza que essa é 
uma gestão que vai trazer 
mudanças para todo o 
Estado e que isso vai se 
refletir no País”, afirmou.

Também participaram 
da solenidade o depu-
tado federal José Nelto; 
o deputado estadual Ál-

varo Guimarães; o vice-
-prefeito de Goiatuba, 
Gilberto Borges; os pre-
feitos de Aloândia, Sino-
mar Prainha; e de Portei-
rão, José de Sousa Cunha; 
além de vereadores, ex-
-prefeitos, vice-prefeitos, 
empresários locais e pro-
dutores rurais.

Previsão de 
investimentos

A Goinfra acaba de 
empenhar mais de R$ 17 

milhões para serviços ex-
tras de manutenção em 
rodovias pavimentadas 
e mais de R$ 12 milhões 
para obras em rodovias 
não pavimentadas. Os 
recursos estão sendo in-
vestidos na recuperação 
de pontes, erosões, dre-
nagens e revestimentos.

A pavimentação asfál-
tica e a recuperação das 
rodovias são um com-
promisso do governador 
Ronaldo Caiado e devem 
impulsionar a economia 

em todo o Estado. Estão 
em obras as rodovias 
GO-336 (Crixás e Nova 
Crixás), GO-184 (Jataí a 
Caiapônia), GO-132 (Co-
linas do Sul a Minaçu), 
GO-060 (Fazenda Nova 
ao entroncamento das 
rodovias GO-060 e GO-
326), GO-439 (Pilar de 
Goiás a Guarinos). Tam-
bém segue em ritmo 
acelerado a restauração 
da GO-164, que une o 
município de Quirinópo-
lis à rodovia BR-452.

Governador afirmou que irá cobrar a 
qualidade das obras empreitadas Lu
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Após votar 51 processos na semana passada, 
deputados têm 119 projetos em pauta nesta terça
Os deputados da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego) 
realizam sessão ordiná-
ria nesta terça-feira, 19, 
e na pauta constam 119 
processos legislativos. 
As matérias contemplam 
iniciativas parlamentares, 
do Poder Executivo e da 
Defensoria Pública do Es-
tado de Goiás.

São três projetos de 
lei do governador Ronal-
do Caiado (DEM) em fase 
de votação definitiva e 
três em fase de primei-
ra votação. Do Executivo 
ainda há um veto integral 
para votação única e se-
creta, e três indicações 
de nomes para compor 
o Conselho Estadual de 
Educação, sendo um de-
les de Maria Euzébia de 
Lima, conhecida como 
Bia de Lima, para compor 

pelo período de quatro 
anos o Conselho Estadual 
de Educação, na condição 
de membro titular, e de 
Luciana Barbosa Cândido 
Carniello e Eduardo Viei-
ra Mesquita, na condição 
de membros suplentes.

De origem parlamen-
tar a pauta traz 21 pro-
jetos de lei para votação 
definitiva, 37 para primei-
ra apreciação e votação e 
47 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.

Já a Defensoria Pública 
do Estado de Goiás pos-
sui na pauta, para primei-
ra apreciação e votação, o 

processo nº 6757/19 que 
altera dispositivos da Lei 
Complementar n° 130, 
de 11 de julho de 2017, 
no objetivo de promover 
a adequação dos valores 
constantes do Quadro de 
Cargos em Comissão que 
compõe o Anexo II da Lei 
Complementar, de modo a 
reduzir e corrigir a dispari-
dade atualmente existen-
te entre os valores pagos 
pelo órgão autônomo, no-
tadamente para os car-
gos de direção e chefia, e 
aqueles pagos pelo Poder 
Executivo e outros órgãos 
autônomos do Estado.

Em votação definitiva, 
está na pauta o processo 
n° 2848/18, de autoria do 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de reali-
zação de vistoria periódica 
na estrutura das escolas 

estaduais. A vistoria estru-
tural de que trata essa lei 
envolverá a verificação das 
instalações físicas internas 
e externas, compreenden-
do, entre outros, a análise 
de muros, quadras es-
portivas, calhas, telhado, 
estrutura elétrica e hi-
dráulica, pintura, móveis 
e equipamentos.

Na ocorrência do lau-
do da vistoria indicar a 
necessidade de refor-
mas, os resultados des-
sas análises deverão ser 
encaminhados ao órgão 
competente, afim de que 
seu conteúdo seja incor-
porado às demandas do 
órgão e este providencie 
os recursos necessários à 
recuperação dos prédios, 
consignando, inclusive, 
na proposta orçamentá-
ria do exercício imedia-
tamente subsequente à 

análise e vistoria.
“Nesse sentido, o pre-

sente projeto de lei visa 
garantir a exigência de 
padrões mínimos de in-
fraestrutura para o fun-
cionamento adequado 
das instituições (creches 
e pré-escolas), que res-
peitando as diversidades 
regionais, assegurem o 
atendimento das carac-
terísticas das distintas 
faixas etárias e das ne-
cessidades do processo 
educativo”, anota Bruno 
Peixoto na justificativa de 
sua proposta.

Para mais informações 
sobre as matérias que de-
vem ser apreciadas nes-
ta terça-feira, consulte a 
pauta prévia.

Na semana passada, os 
parlamentares votaram 
um total de 51 projetos 
de lei e 23 requerimen-

tos. A apreciação das ma-
térias se deu nas reuni-
ões ordinárias que foram 
realizadas no Plenário 
Getulino Artiaga. Durante 
a semana entraram em 
tramitação na Casa ou-
tros 24 processos legisla-
tivos. Foram 15 projetos 
de lei ordinária de inicia-
tiva parlamentar e dois 
do Poder Executivo, um 
veto integral e um parcial 
também do Executivo, e 
dois projetos de lei com-
plementar de iniciativa 
parlamentar. Entraram na 
Casa também uma Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional (PEC) de origem 
parlamentar e um Relató-
rio Geral da Secretaria de 
Estado da Administração. 
Todos esses processos fo-
ram encaminhados para 
apreciação das Comis-
sões Técnicas.
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saiba mais
Quem deve se vacinar con-
tra o sarampo?
Dose zero: Devido ao aumento 
de casos de sarampo em alguns 
estados, todas as crianças de 6 
meses a menores de 1 ano de-
vem ser vacinadas (dose extra).
Primeira dose:  Crianças que 
completarem 12 meses (1 ano).
Segunda dose: Aos 15 meses 

de idade, última dose por toda 
a vida.

Adulto deve se vacinar con-
tra o sarampo?
Se tem entre 1 e 29 anos e recebeu 
apenas uma dose, recomenda-se 
completar o esquema vacinal com 
a segunda dose da vacina;
Quem comprova as duas doses 

da vacina do sarampo não pre-
cisa se vacinar novamente.

Não tomou nenhuma dose, 
perdeu o cartão ou não se 
lembra?
De 1 a 29 anos - São necessárias 
duas doses;
De 30 a 49 anos - Apenas uma 
dose.

goiânia

Segunda etapa de vacinação contra 
sarampo começa nesta segunda-feira

a segunda etapa da 
Campanha de Va-
cinação contra o 

sarampo será realizada 
de 18 a 30 de novembro. 
A partir das 8 horas des-
ta segunda-feira (18/11), 
as unidades de saúde da 
Prefeitura de Goiânia já 
estarão preparadas para 
receber a população du-
rante a campanha.

Em entrevista coletiva 
à imprensa, na quinta-feira 
(14/11), a superintenden-
te de Vigilância em Saúde, 
Flúvia Amorim, apresentou 
como será a campanha. 
“Nesta etapa o público-alvo 
são pessoas de 20 a 29 anos 
que não estão com o esque-
ma de vacinação completo, 
ou seja, que não receberam 
as duas doses necessárias 
ou não tem o registro da 
vacina”, explicou. Apesar 
da prioridade ser esta fai-
xa etária, quem tiver entre 
seis meses e 49 anos e não 
tem o cartão de vacina 
atualizado poderá receber 
a dose. O Dia D ocorrerá 

em 30 de novembro.
Estão disponíveis 71 

salas de vacina distribuí-
das em todas as regiões de 
Goiânia. O funcionamento é 
de segunda a sexta de 8 às 
17 horas ininterruptamente. 
Quem quiser se vacinar nos 
finais de semana pode ir até 
o Centro Municipal de Va-
cinação no setor Pedro Lu-
dovico ou no Cais Campinas 
que funcionam de segunda 
a domingo das 8 às 17 ho-
ras. 25 mil doses foram dis-
ponibilizadas.

Na primeira etapa da 
Campanha de Vacinação 
contra o sarampo, das 23 
mil crianças de seis meses 
a cinco anos inseridas no 
público-alvo, apenas cinco 
mil (25%) foram vacinadas.

Surto 
Em Goiânia, foram regis-

trados este ano três casos 
confirmados de sarampo 
e 21 estão em investiga-
ção. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde esta 
situação já é considerada 

surto da doença. “Como 
nós tínhamos eliminado 
a doença há 21 anos, a 
ocorrência de 1 caso já é 
considerado surto. Para 
que a gente saia desta si-
tuação de surto, temos que 
ficar 90 dias sem nenhum 
caso novo e, por isso, é ne-
cessária a vacinação, pois, 
em quem não é vacinado, 
a chance de se infectar é 
muito grande”, ressaltou a 
superintendente.

Secretaria de Saúde reforça a 
necessidade da vacina devido às 
baixas coberturas até o momento

Assinatura será realizada na manhã 
desta segunda-feira (18/11) com 
cerimônia no local da construção

M
in

ist
ér

io
 d

a 
Sa

úd
e

educação

Prefeito assina ordem de serviço para 
retomada de obras do Cmei Center Ville

O prefeito Iris Rezende assi-
na, na segunda-feira (18/11), 
ordem de serviço para a re-
tomada das obras de cons-
trução do Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cmei) 
Center Ville. A cerimônia de 
assinatura será realizada no 
local da obra, às 9h.

Paralisada em 2015 
devido à falência da cons-
trutora responsável, a obra 
passou por atualização de 
projeto e orçamento e será 
retomada com 7% de cons-
trução, tendo prazo de apro-
ximadamente 180 dias para 
a conclusão a partir da assi-
natura da ordem de serviço. 

A estrutura terá o modelo 
padrão da Prefeitura, com 
capacidade para cerca de 
160 alunos.

Esta é a quinta obra da 
Educação já retomada pela 
gestão municipal. Neste 
ano, as obras do Cmei Par-
que Atheneu II, Cmei Resi-
dencial Jardins do Cerrado 
4, Cmei Residencial Buena 
Vista 3 e Cmei Residencial 
Mendanha já foram rei-
niciadas, com previsão de 
entrega para o início do 
próximo ano. Há previsão 
da retomada de mais seis 
obras que tramitam em 
novo processo licitatório.
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TRiBUTo
Nesta véspera de feriado, 14 de 

novembro, o Metropolitan Mall recebe 
o Executiva no Palco, a partir das 

20h. A vez será da banda Breakdown, 
que apresentará um tributo a Bon 

Jovi com grandes clássicos da banda. 
A apresentação contará ainda com 
sucessos do rock internacional dos 

anos 80 de bandas como Guns n’ 
Roses, Aerosmith, Pink Floyd e muito 

mais.  A entrada é gratuita.

PEiXEs 
oRNaMENTais

Com o objetivo de trazer a magia e 
diversidade do fundo dos mares, o 

Passeio das Águas Shopping recebe 
a 1ª Aquashow, entre dos dias 15 e 17 
de novembro. A exposição, que será 

montada em frente ao Magazine 
Luíza, conta com 318 aquários, com 

7 espécies diferentes, em ambientes 
que simulam a vida nas águas. Entre 

as atrações, estão o peixe Betta, o 
Mbunas, e Platy. A entrada gratuita.

DEscoNTos
A Aviva, detentora dos destinos 

Costa do Sauípe e Rio Quente, além 
do parque aquático Hot Park, terá 

promoções para todos os seus 
destinos durante a Black Friday 2019. 

Neste ano, a data será no próximo dia 
29, porém desde o dia 18 de novembro 

os clientes já poderão aproveitar as 
promoções, que seguem até 1º de 

dezembro. Para Rio Quente, durante 
a semana oficial da Black Friday, 

os pacotes promocionais vigentes 
chegam a 35% de desconto, além 

de diversas promoções diárias, que 
ficarão disponíveis por apenas 24h, 

com descontos de até 45%. Hot Park 
também terá diversas combinações, 

com descontos de até 30%.

saMBa
O Quintal do Jajá realizará uma roda de 
samba acústica, nesta quinta-feira (14) 

à noite. Além de curtir o som, o público 
poderá escolher entre diversas opções 

de petiscos do cardápio, como carne 
de panela na cumbuca, filé de frango 

ao molho de catupiry, pastelzinho 
de camarão, bolinho de arroz com 

parmesão recheado com requeijão 
cremoso, espetinhos e jantinhas. A 

casa, que funcionará das 17h30 às 23 
horas, terá entrada franca.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Arte Plena - Anna Carolina Cruz, Wanessa Cruz e Sandro Tôrres estão de casa nova. Comemorando os 12 anos 
da Arte Plena Produção em Cultura, o trio inaugurou no último sábado a Arte Plena Casa Galeria, no Setor Sul. 

Gentileza gera saúde - Para Luis Fernando Abreu 
Rodrigues, condutor no HCAR, a saúde mental vem 
dos sorrisos, abraços e conversas que oferece às 
pessoas todos os dias. “Percebo que quando sorrio 
e converso com os pacientes, me sinto bem comigo 
mesmo e tudo isso retorna para minha vida.”

2 3

4

CMB Fashion - A empresária do ramo de semijoias 
Marcia Vilella com excelentes promoções durante as 
comemorações dos 20 anos do CMB Fashion.
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Especialista - A Clínica de Estética Karine Gouveia 
recebe mais um conceituado profissional para o 
time. O cirurgião dentista Rodrigo Otávio Leite, 
especialista em ortopedia facial e traumatologia 
bucomaxilofacial, leva novas técnicas para a 
empresa, que agora oferece o lifting nasal.
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Leste de Goiânia
A região Leste de Goiânia está receben-

do novos investimentos do Grupo Toctao 
da ordem de R$ 100 milhões para cons-

trução de toda infraestrutura e urbani-
zação da área de 1,6 milhões de metros 
quadrados localizada na saída da GO-020 
ao lado do Alphaville, que receberá o con-
domínio horizontal Plateau d’Or lançado 
recentemente pelo Grupo. As obras já fo-
ram iniciadas com força total e logo será 
concluída a fase de terraplenagem. Em 
três anos a empresa deve deve finalizar 
as obras do complexo residencial que se 
propõe a levar mais desenvolvimento à 
região. Um de seus diferenciais é a im-
plantação de uma centralidade comercial, 
chamada de “hub humano”, com  185 mil 
m² aberta ao público pautada em cinco 
pilares focados nas áreas educacional, 
saúde, serviços, comércio e cultura. 

mercado Livre de enerGia
O Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES) estuda nova forma de conces-
são de crédito para empreendimentos 
destinados ao mercado livre de energia: 
preço suporte. A proposta é considerada 
pela Abraceel e demais agentes do setor 
uma grande vitória. O mercado livre de 
energia tem, atualmente, 34% do parque 
gerador em construção. O BNDES atento 

aos movimentos desse setor, em 2018, 
desenvolveu o conceito do PLD de Supor-
te (Preço das Liquidações das Diferenças 
de Suporte), que representa o risco pelo 
qual o banco está disposto a correr no 
longo prazo pela energia não contratada 
de um empreendimento. Baseado nesse 
conceito, o BNDES construiu uma cartei-
ra com 13 projetos, totalizando 2,7 GW de 
capacidade, dos quais 818 MW são eóli-
cas.

PubLicidade
Uma das primeiras plataformas de inteli-
gência de dados do Brasil, a Tail, assume 
como nova missão a disseminação da pu-
blicidade digital baseada em tecnologia 
de dados para outras regiões do país. A 
indústria da publicidade como um todo 
ainda quebra paradigmas da propaganda 
offline (outdoors, TV, panfletos e rádio) 
ao obter estratégias de marketing digi-
tal cada vez mais robustas e inteligentes. 
Grandes e pequenas agências passaram a 
dar uma nova importância à publicidade 
baseada em dados - a única capaz de pas-
sar a mensagem certa, no momento certo 
para a pessoa certa.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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crescimento

Instituições financeiras elevam 
expectativa de inflação para 3,33%

a previsão de insti-
tuições financei-
ras para a inflação 

calculada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
este ano voltou a subir. 
A estimativa para o índi-
ce passou de 3,31% para 
3,33%, no segundo ajuste 
consecutivo.

Para os anos se-
guintes não houve al-
terações: 3,60%, em 
2020, 3,75% em 2021, e 
3,50% em 2022. As esti-
mativas estão reunidas 
em pesquisa realizada 
junto à instituições fi-

nanceiras e elaborada 
semanalmente pelo 
Banco Central (BC). Os 
resultados são divulga-
dos às segundas-feiras.

As projeções para 2019 

e 2020 estão abaixo do 
centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta de infla-
ção, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, 

é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 
3,50% em 2022, com in-
tervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Taxa Selic
O principal instrumento 

usado pelo BC para contro-
lar a inflação é a taxa bási-
ca de juros, a Selic. Quando 
o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do BC reduz 
a Selic, a tendência é que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica.

Quando o Copom au-
menta a Selic, a meta é 
conter a demanda aquecida 
e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. O 
mercado financeiro conti-
nua esperando que a Selic 
encerre 2019 no patamar 
de 4,50% ao ano. Atual-
mente, a Selic está em 5% 
ao ano. Para 2020, a expec-
tativa caiu de 4,50% para 

4,25% ao ano.
Para 2021, a expectati-

va é que a taxa Selic ter-
mine o período em 6% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é 6,50% ao ano.

Crescimento 
econômico

A estimativa de expan-
são do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país, foi 
mantida em 0,92% este 
ano, pela segunda semana 
consecutiva. Para 2020, a 
projeção subiu de 2,08% 
para 2,17%. Já a expectati-
va para 2021 2022, perma-
nece em 2,50%.

Dólar
A previsão para a co-

tação do dólar segue 
em R$ 4 para o fim de 
2019 e 2020.

É a segunda 
elevação 
consecutiva feita 
pelo mercado
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A Sicredi Cerrado GO inaugura em novembro mais uma agência, dessa vez, na 
cidade de Itumbiara. A nova estrutura, localizada na Rua Benjamin Constant, 
esquina com rua São Vicente, nº 292, no Centro da cidade, conta com 708,65m², 
três caixas e 11 pontos de atendimento. Muito ampla, iluminada, moderna e 
aconchegante, traz como diferencial um totem touch interativo que permite 
que o associado acompanhe os números da cooperativa.
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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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É tetra!

Seleção Sub-17 vence o México de 
virada  e conquista a Copa do Mundo

Inesquecível! Neste do-
mingo (17), a Seleção 
Brasileira Sub-17 escre-

veu mais um capítulo es-
pecial na história da Copa 
do Mundo da categoria. 
No Estádio Bezerrão, no 
Gama (DF), a Canarinho 
saiu atrás no placar dian-
te do México, mas virou 
com Kaio Jorge e Lázaro, 
e a vitória por 2 a 1 ga-
rantiu o quarto título da 
competição ao Brasil.

O tetracampeonato 
do time comandando por 
Guilherme Dalla Déa che-
ga após uma campanha 
invicta na competição. Fo-
ram três vitórias na fase 
de grupos, o que colocou a 

Canarinho no topo do Gru-
po A. Depois, triunfo por 3 
a 2 sobre o Chile, nas oi-
tavas de final. Nas quartas, 
a equipe bateu a Itália por 
2 a 0. E, na fase semifinal, 
uma virada surpreendente 
diante da França: 3 a 2.

Foi o quarto título do 
Brasil na Copa do Mundo 
Sub-17, que também fa-
turou as edições em 1997, 
1999 e 2003.

O jogo
O clima de decisão to-

mou conta da partida des-
de o apito inicial, quando 
Yan Couto fez boa jogada 
pela direita, cruzou fe-
chado e viu a bola passar 

por trás do gol mexicano. 
Mas a primeira finalização 
mesmo saiu aos 11 mi-
nutos, com João Peglow, 
que arriscou da entrada 
da área, à direita da meta 
adversária. O domínio da 
Canarinho seguiu e, aos 
13, Yan cruzou da direita e 
a bola sobrou para Gabriel 
Veron finalizar por cima. 

Logo depois, Kaio Jorge 
fez ótima jogada pela es-
querda, entrou na área e 
rolou para trás, onde Pe-
glow chutou de primeira 
e acertou o travessão. A 
pressão na parou, e a Ca-
narinho ainda ficou perto 
de marcar em outros dois 
chutes de Peglow: um de-
fendido por Garcia, e outro 

que saiu rente à trave di-
reita. Outra boa oportuni-
dade para o Brasil foi aos 
28, após cruzamento de 
Patryck pela esquerda, que 
fez a bola chegar em Veron, 
que chutou de primeira e 
viu Garcia fazer a defesa. 
O goleiro mexicano ainda 
segurou as finalizações de 
Peglow e Patryck antes do 
jogo ir para o intervalo.

No segundo tempo, o 
México foi quem come-
çou assustando. Logo no 
primeiro lance, Martínez 
lançou na área, e Luna 
pegou de primeira, mas 
mandou para fora. O Brasil 
respondeu na sequência, 
com Kaio Jorge arriscando 
de fora da área e Garcia 
fazendo a defesa. Aos seis, 
Peglow lançou na medida 
para Kaio Jorge, que fina-
lizou de primeira, mas por 
cima da meta mexicana. A 
pressão da Canarinho se-
guiu com uma bomba de 
Patryck, que Garcia espal-
mou. Depois, Peglow re-

cebeu na área, dominou e 
chutou forte rente à trave 
esquerda dos adversários. 
O México, que pouco criou, 
encontrou espaço aos 20 
minutos, quando Gonzáles 
recebeu cruzamento e ca-
beceou para fazer 1 a 0. A 
Canarinho não desanimou 
e seguiu ofensiva. Aos 27, 
Diego Rosa recebeu de 
Veron e chutou da entrada 
da área à esquerda do gol 
mexicano. No minuto se-
guinte, Lázaro também foi 
acionado por Veron e ba-
teu por cima do travessão. 
Nos minutos finais, Lázaro 
recebeu na área, mas o 
chute parou em Guzman. 
Daniel Cabral arriscou de 
fora da área e acertou a 
trave. No rebote, Veron 
cabeceou por cima. Logo 
depois, o árbitro checou 
um carrinho da defesa 
mexicana em Veron e 
assinalou o pênalti. Kaio 
Jorge cobrou no canto di-
reito e deixou tudo igual 
na decisão: 1 a 1.

No Bezerrão, Brasil saiu atrás 
no placar, mas marcou com Kaio 
Jorge e Lázaro para vencer por 
2 a 1 e faturar o tetracampeonato 
da Copa do Mundo Sub-17
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