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n Os encontros regionais do PSDB 
entraram em compasso de espera 
depois do que foi cancelado em Val-
paraíso. Dos 20 programados para 
este ano, somente 12 foram realiza-
dos. Marconi Perillo e José Eliton não 
foram a nenhum.

n O deputado Isso Moreira não faz crí-
ticas públicas nem vota contra o gover-
nador Ronaldo Caiado na Assembleia, 
mas reclama nos bastidores do pouco 
prestígio (leia-se: cargos) que diz receber 
do Palácio das Esmeraldas.

n Quem diria: o ex-prefeito Jardel 
Sebba e seu filho, deputado Gusta-
vo Sebba, suam sangue para fazer 
uma aliança com o MDB com vistas 
as eleições do ano que vem em Cata-
lão. Já têm sinal verde do presidente 
Daniel Vilela. 

n Em processo de aproximação com o 
governador Ronaldo Caiado, o ex-mi-
nistro e atual secretário de Transportes 
de SP Alexandre Baldy deve indicar seu 
irmão, Joel Santanna Braga, para a Se-
cretaria Estadual de Cultura.

n O deputado federal José Nelto ga-
rante que o parecer jurídico encomen-
dado pelo Podemos sobre concessio-
nárias de energia elétrica nos Estados 
foi fundamental para as ações que es-
tão sendo tomadas contra a Enel.

n Imaginava-se que o ex-vice e ex-
-governador José Eliton tinha blindagem 
assegurada no Tribunal de Contas do 
Estado, mas a revelação de 1.800 irre-
gularidades em apenas um mês da sua 
gestão mostrou que... não.

n É evidente o esforço do vice-gover-
nador Lincoln Tejota para recuperar a 
influência que, como deputado esta-
dual, tinha em uma escala muito supe-
rior à do cargo que agora ocupa e está 
completamente esvaziado.

n O PP e o DEM devem ser os maiores 
beneficiários com a perda de quadros 
pelo PSDB, em especial prefeitos. Dos 77 
que o partido conquistou em 2016, três 
já debandaram e pelo menos 20 devem 
sair até o começo do ano.

n Das 35 usinas de álcool que operam 
em Goiás, 12 estão em recuperação 
judicial – dado que atesta que o pro-
blema do setor não é a perda dos mi-
lionários incentivos fiscais que o bene-
ficiam, mas a má administração.

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

É um fenômeno: o presidente da Assembleia Lissauer Vieira saiu de uma atuação 
apagada, na Legislatura passada, para a condição atual de maior influenciador do 
processo político estadual e das decisões que interessam ao conjunto da população, 
a partir do momento em que ascendeu, com o apoio hoje unânime dos seus pares, ao 
comando do Parlamento goiano. Nunca houve, em Goiás, uma presidência legislativa 
como a de Lissauer Vieira. Em nenhum momento da sua trajetória, houve qualquer 
dependência de aval do Executivo, geralmente o Poder de maior peso político, para 
chegar onde chegou. Ele alcançou essa posição graças encarnando um processo es-
pontâneo de busca de maior autonomia para os deputados estaduais, compartilhado 
pela maioria esmagadora dos seus colegas, inclusive os que se pautam pela submis-
são absoluta ao Palácio das Esmeraldas. Ao primeiro mandato como chefe da Assem-
bleia, seguiu-se a garantia antecipada para um segundo e o resultado é que Lissauer 
Vieira estará à testa do Poder até 31 de janeiro de 2023, um mês a mais que o gover-
nador Ronaldo Caiado, com o apoio unânime da Casa. É poder real e por muito tempo.
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iNcENtiVoS FiScaiS E FolHa DE paGaMENto paRaSitaM o caiXa Do EStaDo
Goiás tem um potencial de receita de quase R$ 40 bilhões anuais, valor muito expressivo, porém incapaz de sustentar as políticas públicas com a 
qualidade demandada e devida à população nem muito garantir investimentos em infraestrutura econômica e social. Deveria ser mais do que su-
ficiente, porém em torno de R$ 10 bilhões são drenados pelos incentivos fiscais concedidos a 534 grandes empresas, enquanto, do que sobra, 87% 
vai para pagar a folha do funcionalismo – o que, somando-se aos 12% a destinados a precatórios, a maioria relativa a saldos atrasados reclamados 
por servidores, deixa uma margem de 1% para aplicações relevantes para a sociedade. Incentivos fiscais e folha de pagamento consumindo a quase 
totalidade dos recursos do Estado implicam em beneficiar pouco mais de 500 empresários e 130 mil pessoas em detrimento de 7 milhões de goianas 
e goianos. Ambos as despesas são pautados por um descontrole brutal e, isso, sim, é que gera insegurança jurídica. Acabar com esse quadro 
calamitoso é a missão que o governador Ronaldo Caiado recebeu das urnas do ano passado e da qual não pode fugir, custe o que custar.

caDÊ aS cERtiDÕES coMpRoVaNDo a FicHa liMpa DE MaGUito?
Tem sido forte o noticiário sobre a caracterização do ex-governador e ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela como incurso na Lei da Ficha Limpa 
e, portanto, impossibilitado de registrar candidatura a qualquer cargo eletivo pelos próximos anos. Claro, Maguito, no momento, não é postulante 
declarado a disputar qualquer pleito, embora cogitado com frequência para a prefeitura de Goiânia – na hipótese remotíssima de Iris Rezende não se 
interessar pela reeleição. Deixando de lado o aspecto eleitoral, é preciso que Maguito coloque as coisas em pratos limpos. Ele diz que tem 40 anos 
de vida pública limpa e que não enfrenta nenhum impedimento quanto a participar de eleições, embora não seja candidato a nada. Simples, 
então: basta apresentar certidões e provar que o que está dizendo sobre a sua “vida pública” é verdade, ou seja, que não tem manchas.

ENEl REcEia QUE aÇÕES EM GoiÁS coNtaMiNEM a EMpRESa EM oUtRoS EStaDoS
Como se sabe, a Enel não é fornecedora de energia elétrica somente em Goiás, atuando também em outros Estados: a empresa atende quase mil 
cidades em todo o país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará – e sem falar que, no mundo, tem 65 milhões de clientes. O faturamento obtido 
no Brasil e no exterior, portanto, é milionário, mas mesmo assim não foi suficiente para convencer a companhia a acelerar os investimentos a 
que se comprometeu em Goiás, o que a deixou exposta a punições severas por parte da Aneel (via sua conveniada AGR). Essa situação pode 
acabar contaminando a atuação da Enel nas demais regiões do país – e até fora –, despertando questionamentos semelhantes aos que sur-
giram aqui no Estado e que acabaram revelando fragilidades e inconsistências ou até caracterizando má gestão, com graves consequências.

caiaDo DEVE paGaR SalÁRioS DE NoVEMBRo No pRÓXiMo Dia 30
O colunista Divino Olávio revelou em primeira mão que o pagamento do mês de novembro da folha do funcionalismo 
estadual deve ser feito no dia 30. Será um lance de muito valor estratégico para o governador Ronaldo Caiado, ao 
mostrar que o seu discurso de austeridade também tem contrapartidas a favor dos servidores públicos – que não 
têm como escapar de perder privilégios com a reforma da previdência. Vale lembrar que, em outubro, os professores 
já receberam dentro do mês trabalhado, ou seja, no dia 30, enquanto o restante dos salários foi quitado no dia 6, 
prognosticando a antecipação que está prestes a vir e que decorre do ajuste progressivo das finanças do governo.

pRaZo paRa iNScRiÇÃo paRa a liSta SÊXtUpla Da oaB-Go VENcE Dia 28
Vence no próximo dia 28 o prazo para que os advogados interessados em se candidatar à lista sêxtupla que a OAB-GO encaminhará ao Tri-
bunal de Justiça, que a reduzirá a 3 nomes e a enviará ao governador Ronaldo Caiado, a quem competirá nomear um escolhido para a vaga 
de desembargador relativa ao quinto constitucional que está em aberto. Até agora, o nome mais forte para conquistar o troféu – o do atual 
secretário da Casa Civil,  Anderson Máximo – ainda não fez a sua inscrição. Nem o secretário de Governo Ernesto Roller, outro interessado.

liSSaUER ViEiRa tRaNSFoRMa-SE No MaioR iNFlUENciaDoR
Da política EStaDUal, SEM SUBoRDiNaÇÃo ao EXEcUtiVo
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Alego apresenta projeto que autoriza 
Governo a suspender concessão da Enel

o projeto de lei que 
propõe a rescisão do 
contrato de conces-

são entre a Celg Distribui-
ção S/A e a Enel Distribui-
ção Goiás foi apresentado 
nesta terça-feira, 19, duran-
te a sessão plenária. A pro-
posta de autoria dos depu-
tados estaduais Lissauer 
Vieira (PSB) e Bruno Peixoto 
(MDB), presidente da As-
sembleia Legislativa e líder 
do Governo na Casa, respec-
tivamente, prevê a encam-
pação do serviço público 
de distribuição de energia 
elétrica que passaria, com 
a rescisão do contrato de 
concessão, a ser gerido pela 
empresa Celg Geração e 
Transmissão S/A – Celg GT.

O artigo 3º da projeto es-
tipula que num prazo de 72 
horas, o governador Ronal-
do Caiado (DEM) publique 

decreto contendo os proce-
dimentos necessários para a 
integral operacionalização 
da proposta. A encampação 
está prevista na Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que prevê a reto-
mada coercitiva do serviço 
durante o prazo de conces-
são, por motivo de interesse 
público, tendo em vista a in-
capacidade de cumprimen-
to do contrato. A rescisão do 
contrato prevê que o Estado 
reassuma o serviço de dis-
tribuição de energia, antes 
realizado pela Celg Distri-
buição, que foi arrematada 
em leilão pela Enel em 
2016 por R$ 2,1 bilhões. A 
estatal Celg GT assumiria 
a transmissão de energia 
elétrica até a realização de 
nova licitação.

Apesar de haver questio-
namentos sobre a legalida-

de da proposta de rescisão 
do contrato de concessão, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa assegura que a 
medida é viável e necessá-
ria. “É o caminho que nós te-
mos. Nós consultamos tanto 
a Procuradoria do Estado, 
como a Procuradoria da As-
sembleia, e é o caminho que 
nós temos. E nesse caminho 
nós vamos até o fim. Nós 
não estamos aqui para brin-
car. Nós estamos para co-
brar dessa empresa e poder 
tomar a concessão da Enel 
aqui em Goiás e oferecer um 
serviço de qualidade para a 

população. Nós tentamos 
todas as formas de diá-
logo e nada adiantou. A 
população está revoltada 
e nos cobrando e temos 
que tomar atitudes. Aqui 
tem quem representa a 
população e quem vai 
fazer com que essa em-
presa respeite os sete mi-
lhões de habitantes aqui 
em Goiás”, justificou.

O líder do Governo, coau-
tor do projeto, tem opinião 
parecida ao defender a rup-
tura do contrato de conces-
são com a Enel Distribuição 
Goiás. “A Enel tem explorado 

o consumidor goiano. Ela 
tem desrespeitado o con-
sumidor goiano. Ela está 
descumprindo o que foi as-
sinado. Não nos resta outra 
alternativa a não ser promo-
ver a encampação. O Estado 
deve retomar para si toda 
a administração para que 
não haja falta de energia, 
constante, como vem acon-
tecendo. Observamos, com 
imensa clareza, que a em-
presa está descumprindo, 
está desrespeitando a po-
pulação do Estado de Goiás. 
Essa é uma medida dura, é 
uma medida drástica, mas é 

a resposta que o Poder Le-
gislativo, em sintonia, com o 
Poder Executivo têm a dar 
para essa empresa Enel, que 
está desrespeitando a po-
pulação do estado”, alegou.

O deputado estadual 
Virmondes Cruvinel (Cida-
dania), que é presidente da 
Comissão de Minas e Ener-
gia da Assembleia Legislati-
va e do Fórum Permanente 
de Assuntos Relacionados 
ao Setor Energético do Es-
tado de Goiás, também de-
fende medidas em busca 
de soluções para a questão 
do fornecimento de energia 
elétrica no Estado. “Num pri-
meiro momento, temos que 
dialogar, é realizar uma au-
diência pública sobre o pro-
jeto”, disse. “E por que não 
já trazer um representante 
do Governo Federal”, pon-
tuou. “Essa pode ser a gran-
de vantagem para que os 
parlamentares e o próprio 
Governo do Estado possam 
discutir esse assunto. Temos 
que trazer também a AGR, 
que cuida da regulação, a 
Eneel que cuida de energia 
no âmbito federal, e que 
possa tratar desse assunto 
aí, inclusive, com um diálo-
go entre os Executivos esta-
dual e federal”, defendeu.   

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Vieira e 
o deputado Bruno Peixoto, 
apresentaram o Projeto de Lei 
que prevê a encampação da Enel 
pelo Governo do Estado
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Talles Barreto realiza audiência pública com 
trabalhadores de empresas beneficiadas
Nesta terça-feira (19) o 
deputado estadual (PSDB) 
Talles Barreto realizou 
Audiência Pública no Au-
ditório Solon Amaral na 
Assembleia Legislativa em 
defesa do emprego em 
Goiás com trabalhadores 
de empresas que foram 
beneficiadas pelos Incenti-
vos Fiscais e representan-
tes de entidades sindicais 
do segmento. O parlamen-
tar vem se destacando 
no Legislativo goiano por 
defender a geração de em-
pregos.

Durante a audiência, em 
nome dos trabalhadores, 
empresários e investidores 
o presidente da Federação 
da Indústria e Comércio 
do Estado de Goiás (Fieg), 

Sandro Mabel alertou o 
grupo sobre as consequên-
cias que o fim dos Incen-
tivos Fiscais podem trazer 
para Goiás, entre elas a 
insegurança jurídica gera-
da no meio empresarial e 
a saída de empresas. “Goi-
ás sempre foi visto como 
um lugar juridicamente 
seguro. À medida em que 
estamos perdendo compe-
titividade, criamos mais di-
ficuldades. Goiás tem sido 
desenhado, atualmente, 
como um estado que não 
conta com segurança ju-
rídica. Temos que colocar 
um basta nisso ou teremos 
a maior desindustrializa-
ção que esse estado já viu”, 
pontuou.

Representante do Sin-

dicato dos Metarlúgicos, 
Carlos Albino, pleiteou o 
encerramento da CPI que 
investiga a concessão dos 
incentivos fiscais, pois de 
acordo com ele as notícias 
negativas sobre o assunto 
impede que novas empre-
sas se instalem no Estado. 

Representando o sindicato 
dos trabalhadores da Mit-
subishi de Catalão, Rodrigo 
Alves, o Rodrigão, fez duras 
críticas às medidas ado-
tadas pelo atual governo 
a respeito dos incentivos 
fiscais e considerou que 
“nenhuma empresa virá 

para Goiás enquanto este 
governo estiver aí”.

Ao final dos trabalhos, 
Talles Barreto, defendeu 
o trabalho da CPI das crí-
ticas realizadas pelos tra-
balhadores e empresários 
alegando confusão sobre a 
real atuação da CPI com as 

ações do Governo de Goiás. 
Segundo ele, “se existe um 
responsável por essa inse-
gurança jurídica gerada é 
o governador”, afirmou.  O 
parlamentar considerou, 
ainda, que a comissão está 
desenvolvendo um bri-
lhante trabalho em prol do 
Estado.

O encontro contou 
também com a participa-
ção dos deputados Álvaro 
Guimarães (DEM), Amauri 
Ribeiro (Patriota), Amilton 
Filho (Solidariedade), Co-
ronel Adailton (Progres-
sistas), Chico KGL (DEM), 
Eduardo Prado (PV), Gusta-
vo Sebba (PSDB), Jeferson 
Rodrigues (Republicanos), 
Paulo Cezar Martins (MDB) 
e Vinícius Cirqueira (Pros).
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relações internacionais

Embaixador de Israel no Brasil faz 
nova visita a Aparecida de Goiânia

em novo aceno po-
sitivo de Israel à 
parceria que é cons-

truída com Aparecida, o 
governo do premiê Ben-
jamin Netanyahu esteve 
representado na cidade, 
nesta terça-feira, 19, na 
visita de cortesia que o 
embaixador de Israel no 
Brasil, Yossi Shelley, fez 
ao município e ao prefei-
to Gustavo Mendanha.

Yossi e o também is-
raelense Shai Hajaj, que 
ocupa um cargo equiva-
lente ao de prefeito na 
cidade de Merchavim, 

foram recepcionados 
por Gustavo Mendanha 
na Praça Israel, no Par-
que Trindade II. O local, 
inaugurado em 2017, é 
uma homenagem da ci-
dade de Aparecida ao 
Estado de Israel.

Gustavo Mendanha se 
disse honrado pela visita 
da comitiva à Aparecida. 
Ele lembrou que, além 
da Praça Israel, um pro-
jeto de lei aprovado na 

Câmara Municipal institui 
anualmente em Apareci-
da uma semana de cons-
cientização nas escolas 
da rede municipal para 
refletir sobre os danos 
irreparáveis que o holo-
causto provocou àquela 
nação no século passado.

O embaixador Yossi 
Shelley agradeceu pelo 
gesto de respeito. Ele 
afirmou que a parceria 
estabelecida com Apa-

recida para munir a ci-
dade de tecnologia de 
última geração em áreas 
como segurança pública 
e educação, por exem-
plo, deve continuar in-
dependentemente dos 
governos que se sucede-
rem em Jerusalém. Essa 
parceria visa também a 
estimular empresas is-
raelenses a investir em 
Aparecida, gerando em-
pregos na cidade.

Yossi Shelley já este-
ve em Aparecida outras 
vezes. Hoje ele fez ques-
tão de apresentar a ci-
dade a seu conterrâneo 
Shai Hajaj. O prefeito de 
Merchavim, que também 
visitará o município de 
Rio Verde, se mostrou 
satisfeito com o que 
viu na Praça Israel e na 
Cidade Administrativa, 
onde foi recebido pelo 
secretariado de Gustavo 

Mendanha e pelo vice-
-prefeito Veter Martins. 
Shai Hajaj externou gra-
tidão pelo reconheci-
mento que Aparecida faz 
ao Estado de Israel. E foi 
além: ele adiantou que 
ficará feliz em receber 
em sua cidade a visita do 
prefeito Gustavo Menda-
nha, dos seus auxiliares e 
de moradores de Apareci-
da de Goiânia em viagem 
pelo Oriente Médio.

Diplomata, 
que defende 
a expansão 
da parceira 
de Aparecida 
com Israel, 
apresentou a 
cidade ao prefeito 
do município 
israelense de 
Merchavim
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Prefeitura realiza Noite da Consciência Negra
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Direitos Hu-
manos e Políticas Afirma-
tivas (SMDHPA), celebra-
rá o Dia da Consciência 
Negra com um grande 
evento no Centro da ca-
pital, nesta quarta-feira 
(20/11). A programação 
tem início às 18 horas, 
com música, poesia e pa-
lestra. Além das apresen-
tações de rapers da cena 
local, como Luz Negra e 
Mano BL, o evento con-
tará com show de um dos 
pioneiros do rap no Dis-
trito Federal, GOG.

De acordo com o se-
cretário municipal Direi-
tos Humanos, Filemon 
Pereira, o Dia da Consci-
ência Negra é importante 
porque hoje, mesmo de-

pois de tanto tempo de 
libertação, os negros ain-
da precisam lutar para ter 
os mesmos direitos que 
os brancos. “Precisamos 
nos lembrar da força de-
les para a nossa história 
e continuar trabalhando 
para a sua inserção na so-
ciedade brasileira. Nossas 
políticas públicas aqui 
em Goiânia estão ativas 
e presentes para apoiar 
todas as ações neste sen-
tido”, afirmou.

Consciência Negra
O Dia Nacional da 

Consciência Negra é ce-
lebrado em 20 de no-
vembro. A data foi criada 
em 2003, sendo incluída 
no calendário escolar de 
todo o Brasil, mas apenas 
em 2011, através da lei 

n°12.519, foi oficializada 
em todo país, sem obriga-
toriedade de feriado.

O dia faz referência à 
morte de Zumbi dos Pal-
mares, um dos maiores 
líderes do movimento ne-
gro brasileiro, que lutou 
pela libertação do povo 
contra o sistema escravis-
ta. A importância da data 
está no reconhecimento 
da participação dos afro-
-descendentes na cons-
tituição e construção da 
sociedade brasileira.

O Dia da Consciência 
Negra traz a importante 
reflexão a respeito de ra-
cismo, igualdade social, 
inclusão do negro na so-
ciedade, religiões e cultura 
de matrizes africanas, den-
tre outros temas que serão 
debatidos no evento.
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sERTaNEJo
A dupla Fabrício e Henrique grava 

seu primeiro DVD em Goiânia 
no dia 26. O evento tem o tema 

central girando em torno do tema 
“Relógio de saudade”, que é o nome 

da canção escolhida para ser de 
trabalho e para nomear o DVD. A 

festa é fechado para convidados e 
vai tematicamente contar a história 

da música sertaneja que ganhou o 
Brasil ao levar o papo do sertão para 

a cidade com versos e melodias. O 
álbum, que será o lançamento da 

dupla no mercado, tem a produção 
musical assinada pelo renomado 

Felipe Duran.

FasT aÇaÍ
A rede de franquias goiana Fast 

Açaí inaugurou mais uma loja em 
Goiânia. Localizada na Vila Redenção, 

em frente a Maternidade Dona 
Íris, a unidade traz o açaí de polpa 
100% orgânica e cupuaçu natural, 

sanduíche natural, wraps, Power 
Shake (bebida energética) e suco 

natural de açaí. Presente em 12 
estados e no Distrito Federal, a Fast 

Açaí possui 115 unidades no estado 
de Goiás.

saMBa
Será realizada, nesta quinta-feira (21) 
à noite, uma roda de samba acústica 

com entrada gratuita no Quintal do 
Jajá. O bar conta com um cardápio 

diversificado de petiscos e bebidas, 
incluindo cervejas, refrigerantes, 

sucos, sodas italianas, água, 
caipirinhas, tequila, vinhos, doses 

de whisky e drinks como Gin Tônica, 
Aperol Spritz, Cuba Libre e Cozumel. 

A casa funcionará das 17h30 às 23 
horas.

coMEMoRaÇÃo
Os empresários Felipe Pinho, Cidinaldo 

Boschini e Marcos Bernardo recebem 
seus sócios acionistas em festa de 

fim de ano no dia 20 de novembro. 
Na ocasião, as pessoas, empresas e 

fundações que mais contribuíram 
com o crescimento das startups 

em Goiás, no Brasil e mundo serão 
homenageados com o  Troféu 

Siriús Venture Capital Awards 2019. 
Confraternização direcionada somente 

para convidados, será realizada no 
Florense Goiânia, no Setor Marista.   

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Convenção - O presidente do SESCON-Goiás, Edson Cândido Pinto, a Gestora de Operações Sindicais, Sucena Hummel e o presidente 
do Instituto Fenacon, Márcio Shimomoto estiveram ao lado do diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(ITI), Marcelo Buz, estiveram presentes na 18ª edição da Convenção Nacional Das Empresas De Serviços Contábeis.

Lançamento - A cantora Wynnie lançou, na última sexta-
feira, 15 de novembro, a sua nova música pop Rude. Além 
de interpretar a canção, Wynnie é uma das compositoras 
da letra, em conjunto com Labarca, que também é o 
produtor da música, junto com Lourival Marques.

2 3

4

Igualdade racial - A advogada Marianne Almeida ao lado da 
presidente da Comissão Especial da Promoção da Igualdade Racial 
da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, Maura Campos 
Domiciana, durante solenidade de posse dos membros da CEPIR, na 
sede administrativa da OAB/GO, no setor Marista.
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Concerto - Neste domingo,24, acontece mais uma 
apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás 
com o tema brasilidade, quando serão apresentadas 
obras de Guerra-Peixe e Claudio Santoro. A entrada é 
gratuita e a regência é do maestro Neil Thomson.
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Terceira expansão
O CityBus 2.0 chega à sua terceira expan-
são e passa a atender os bairros Vila Alpes 
e Vila Bela, ambos localizados na Região 

Sudoeste da Capital. O serviço também 
contemplará novas áreas dos bairros Jar-
dim América, Vila União, Setor Sudoeste 
e Sol Nascente, atendidos parcialmente 

desde a segunda expansão, que ocorreu 
no mês de agosto. Com isso, mais de 50 
bairros serão atendidos ao todo pelo Ci-
tyBus 2.0, pelos 40 miniônibus em ope-
ração no perímetro de aproximadamente 
43 quilômetros da capital.

parceria
Arcos Dorados anuncia parceria pro-
mocional com a Disney para o McLan-
che Feliz na América Latina. A Rede 
de restaurantes de serviço rápido, que 
recentemente comunicou importantes 
mudanças nutricionais no cardápio in-
fantil, segue aprimorando sua proposta 
familiar e acrescenta personagens da 
Disney ao McLanche Feliz por meio de 
um contrato de cinco anos.

FilanTropia
O mercado de doações para caridade mo-
vimenta cerca de US$3tri por ano pelo 
menos. Segundo a edição 2019 do World 
Giving Index, o Brasil está na 74° posição 
em um ranking de 126 países onde foram 
medidos o grau de solidariedade de cada 
população. O cenário foi visto como opor-
tunidade pela Ribon. A socialtech (startup 
com foco em tecnologia para impacto so-
cial) desenvolveu uma plataforma em que 
qualquer pessoa pode realizar uma doação 
para causas sociais pelo mundo. E o que 

é melhor: sem precisar desembolsar um 
centavo por isso. O fato do usuário não 
precisar desembolsar dinheiro para fazer 
uma doação é possível graças ao patrocí-
nio institucional de empresas apoiadoras 
da Ribon como a Visa, Bancorbrás - Banco 
de Turismo e a Malwee. Os valores que cada 
causa recebe são decididos pelos usuários 
por meio das quantidades de ribons doa-
dos. Estes são convertidos em dinheiro e 
o valor é transferido para ONG’s parceiras 
da The Life You Can Save, uma organiza-
ção internacional que avalia e certifica os 
projetos mais eficientes do mundo.

parceria
O Sicredi anuncia a assinatura de um Ter-
mo de Cooperação Técnica com a Fundação 
Dom Cabral, reconhecida como uma das 
melhores escolas de negócios do mundo, 
para criação do Centro de Estudos FDC/
SICREDI de Governança em Cooperativas. 
O objetivo será desenvolver conteúdos e 
aplicar pesquisas que possam contribuir 
para o fortalecimento do cooperativismo 
de crédito no Brasil, um modelo de negócio 
que cresce continuamente e que, de acordo 
com o Banco Central, já soma mais de 11 mi-
lhões de adeptos no país. A primeira ação 
do Centro de Estudos será a aplicação da 
pesquisa Eficiência dos Conselhos de Ad-
ministração de Cooperativas de Crédito.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Black Friday

Vendas por comércio eletrônico 
se equiparam às de lojas

as vendas por meio 
de comércio eletrô-
nico (e-commerce) 

da Black Friday devem, 
pela primeira vez, estar 
muito próximas das reali-
zadas em lojas físicas.

A projeção é da Associa-
ção Brasileira de Lojistas de 
Shoppings (Alshop). Ela pre-
vê para este ano, durante a 
promoção, um faturamento 
para o comércio acima de 
R$ 3 bilhões. O diretor de 
Relações Institucionais 

da entidade, Luiz Augusto 
Ildefonso, disse hoje (19) 
que as vendas crescem, 
anualmente, desde 2010 
quando a promoção, muito 
comum nos Estados Uni-

dos, chegou ao Brasil.
“Sempre foi uma dis-

tância muito grande. Até 
o ano passado, era muito 
mais volumoso o pedido 
de compras na internet do 

que na loja física”, disse, 
lembrando que, até 2017, 
a iniciativa era voltada, 
na maior parte, para o co-
mércio eletrônico e a loja 
física era praticamente um 
apêndice da data.

A queda na taxa de ju-
ros, a liberação de saques 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
e do PIS/Pasep (Progra-
mas de Integração Social 
e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Pú-
blico) e o pagamento da 
primeira parcela do 13º 
salário favorecem o cená-
rio de otimismo.

Facilidade
O diretor revelou que 

atualmente a facilidade 
de comprar pelo comér-
cio eletrônico e pegar a 

mercadoria vendida no 
site em uma loja de shop-
ping tem levado o cliente 
aos centros de compras, 
aumentando a presença 
nas lojas físicas e am-
pliando as vendas.

“Indo lá, há uma possi-
bilidade de o consumidor 
comprar mais alguma coi-
sa na loja. Isso tem sido 
extremamente favorável 
à loja física”, contou. “Isso 
agrega no volume de 
venda. É uma experiên-
cia que as lojas iniciaram 
e está ocorrendo firme-
mente, principalmente, 
em vestuário, calçados e 
perfumes”, explicou.

Ildefonso afirmou que o 
movimento de consumido-
res nas lojas aumenta na 
própria sexta-feira que é 
a data onde, nos Estados 

Unidos, costuma concen-
trar o maior número de 
compradores, que che-
gam a passar a noite nas 
filas aguardando a aber-
tura das portas, todos 
atrás de preços baixos.

“Aqui no Brasil, a Black 
Friday nunca é em um dia 
só, mas na sexta-feira, no 
dia 29 de novembro, a ex-
pectativa é que o fluxo de 
pessoas no comércio vai ser 
muito próximo das compras 
na internet neste ano”, disse.

Acrescentou que os 
smartphones são os mais 
procurados nesta data. 
Quem compra procura 
trocar o aparelho atu-
al por um com tecnolo-
gia mais nova. O mesmo 
ocorre com os televisores. 
Em terceiro lugar, apare-
cem roupas e calçados.

Projeção é da 
Associação 
Brasileira de 
Lojistas de 
Shoppings
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O CEO Haroldo Menezes e o trader Domingos Neto receberão convidados in-
vestidores na noite de amanhã, 21, para a comemoração da parceria entre a 
empresa goiana “iRH Trading - Gestão de Riscos” e a corretora financeira ingle-
sa “FXTM Partners”. A iRH Trading foi criada para desmistificar o Mercado de 
Investimentos e criar alternativas extraordinárias de ganhos para investidores 
de todos os portes e tudo isso com segurança, simplicidade e transparência.
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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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em Abu DhAbi

Brasil vence a Coreia do Sul no 
último jogo preparatório de 2019

2019 terminou com 
vitória para a Seleção 
Brasileira! Os coman-

dados de Tite entraram em 
campo, nesta terça-feira 
(19), para o último desafio 
do ano diante da Coreia 
do Sul. No Estádio Mo-
hammed Bin Zayed, em 
Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, Lucas Pa-
quetá, Philippe Coutinho 
e Danilo marcaram os 
gols do triunfo brauza por 

3 a 0. A Canarinho encerra 
a Data FIFA de novembro 
com uma vitória e uma 
derrota, três gols feitos e 
apenas um sofrido. 

O jogo
A Seleção Brasileira 

começou o jogo em ritmo 
acelerado, com marca-
ção alta e velocidade no 

ataque. Não demorou e 
a pressão brazuca surtiu 
efeito. Logo as oito minu-
tos, Coutinho fez bela jo-
gada na entrada da área e 

encontrou Renan Lodi livre 
pela esquerda. O lateral 
cruzou na medida para a 
chegada de Lucas Paque-
tá, que cabeceou bonito 
para abrir a contagem em 
Abu Dhabi: 1 a 0. Tentan-
do a resposta, a Coreia do 
Sul chegou pelos pés de 
Son, mas parou tanto em 
Alisson quanto na falta 
de pontaria.

Com boa troca de pas-
ses, o Brasil voltou a as-
sustar em uma bomba de 
Danilo, aos 26. Já na marca 
dos 35, Fabinho roubou a 
bola no ataque e sofreu 
falta perto da área. Na co-
brança, Coutinho deu fim 
ao jejum da Seleção e com 
perfeição estufou as redes: 
2 a 0. Minutos antes do 
intervalo, Jung quase dimi-
nuiu a vantagem brasileira, 
mas Alisson fez a defesa e 
Coutinho afastou o perigo. 

Na etapa complemen-
tar, a Coreia ensaiou uma 
pressão inicial, mas viu o 

Brasil retomar o controle 
do jogo e ampliar o mar-
cador, aos 15 minutos. Em 
nova jogada bem traba-
lhada, a bola passou por 
Coutinho, Richarlison e 
Renan Lodi até terminar 
em Danilo. O camisa 2 teve 
mais uma chance e dessa 
vez soltou um foguete que 
só parou no fundo da meta 
adversária. A Canarinho 
seguiu insistindo no ata-
que e quase marcou com 
Richarlison e Gabriel Jesus, 
mas o placar seguiu inalte-
rado até o apito final: 3 a 
0 e fim de ano com vitória 
para Seleção Brasileira!

Brasil
Alisson; Danilo, Marqui-

nhos, Éder Militão e Renan 
Lodi (Emerson); Fabinho, 
Lucas Paquetá (Firmino) 
e Arthur (Douglas Luiz); 
Gabriel Jesus (Rodrygo), 
Richarlison e Philippe 
Coutinho. Técnico: Tite.

Seleção Brasileira 
se impôs dentro 
de campo, brilhou 
no ataque e 
encerrou o ano 
com uma vitória 
por 3 a 0 diante 
da Coreia do Sul
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