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RMTC lança nova bilhetagem eletrônica do transporte coletivo
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Taça do Brasileirão 
2019 será entregue 
ao Flamengo após o 
jogo com o Ceará

vai começar 
a festa!
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n O presidente estadual do 
PSDB Jânio Darrot é alvo de 
críticas dentro do partido por 
promover encontros regionais 
inexpressivos e sem tucanos de 
peso, evidenciando desneces-
sariamente a enorme fragilida-
de do partido.

n Ao apresentar o projeto de de-
creto legislativo que cassa a con-
cessão da Enel em Goiás, o depu-
tado Elias Vaz, do PSB, atropelou 
o seu colega José Nelto, que ficou 
a ver navios depois de 2 anos 
questionando a empresa.

n A ex-senadora Lúcia Vânia está 
aparando com sucesso as ares-
tas despertadas pela sua nome-
ação para a Secretaria de Desen-
volvimento Social, mesmo não 
apoiando o governador Ronaldo 
Caiado na eleição passada. 

n Daqui a 2 semanas, a PEC da 
reforma da previdência pode 
começar a ser apreciada na As-
sembleia, depois da vacância de 
10 sessões que já está em anda-
mento. Vai haver barulho, mas a 
melhor aposta é que será apro-
vada.

n O ex-prefeito de Aparecida 
Maguito Vilela reclama, mas 
não adianta: foi condenado em 
2º grau por improbidade admi-
nistrativa e tornou-se inelegí-
vel em conformidade com os 
critérios draconianos da Lei da 
Ficha Limpa. 

n A Enel sentiu o peso das ações 
que o governador Ronaldo Caia-
do está liderando contra a em-
presa, com o apoio do presidente 
Jair Bolsonaro. Até helicópteros 
foram contratados, agora, para 
atender a zona rural.

n O PT cogita trazer Lula a Goiâ-
nia em janeiro próximo. Só que, 
dificilmente, ele virá. O clima em 
Goiás nunca foi favorável ao pe-
tista, que, aqui, não ganhou em 
nenhuma das eleições que dis-
putou. Lula não gosta de Goiás. 

n Boa: a liberação da folha do Es-
tado até segunda, dia 2 de dezem-
bro, é uma hipótese real. No mês 
passado, outubro, o pagamento 
saiu dia 30 para os professores e 
em seguida dia 6 de novembro 
para o restante do funcionalismo. 

n As inscrições para a lista sêx-
tupla da OAB, visando à vaga de 
desembargador que está aberta, 
referente ao quinto constitucio-
nal, termina dia 28 próximo. O 
ex-secretário da Casa Civil An-
derson Máximo continua como 
o nome mais cotado. 

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

A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual de-
moraram, mas cederam à imposição de transparên-
cia e de informação ao público com a divulgação 
dos nomes dos oficiais envolvidos na fraude da cer-
tificação do Corpo de Bombeiros quanto a seguran-
ça de estabelecimentos comerciais contra incêndio 
e pânico. Até o comandante-geral estava envolvido. 
Mas ainda ficou faltando um esclarecimento sobre 
as empresas – que não seriam poucas – e mesmo 
um shopping center que pagaram suborno para ob-
ter a liberação, mesmo provavelmente estando fora 
do cumprimento das exigências necessárias à pro-
teção dos seus clientes. É muito grave. A socieda-
de precisa saber se alguém, ao por os pés em uma 
loja ou centro comercial, está correndo ou não risco 
de vida. É assunto de interesse coletivo e não cabe 
aqui ocultar a participação de ninguém, principalmente quem recorreu a métodos desonestos para conseguir 
uma documentação. A polícia e o MP têm a responsabilidade de defender a população e não podem se omitir.
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pENÚltiMo ENcoNtRo Do pSDB SERÁ REaliZaDo EM apaREciDa
Antes de encerrar em Goiânia o ciclo de encontros regionais do PSDB pelo interior do Estado, o presidente estadual Jânio Darrot vai pro-
mover uma reunião de lideranças em Aparecida, no dia 6 de dezembro. Trata-se de uma das praças onde o partido enfrenta a sua maior 
fraqueza política em Goiás – marcando passo com um único vereador. Situação, aliás, que dificilmente será revertida: para disputar a 
prefeitura no ano que vem, não há nenhum nome tucano em cogitação. 

EM MENoS DE 3 aNoS, BalDY DÁ apoio a tUDo E toDoS Na política EM GoiÁS
Em menos de três anos, o ex-ministro e atual secretário de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy deu apoio a todos os principais 
nomes e partidos de importância em Goiás. Começou com Marconi Perillo, do PSDB, passou ao MDB, quando levou o PP para a aliança 
que lançou Daniel Vilela ao governo, está pronto para ajudar na reeleição de Iris Rezende em Goiânia e, com a nomeação do seu irmão 
Adriano para a Secretaria de Cultura, vai ingressar na base de apoio do governador Ronaldo Caiado. Sem falar que esteve também ao 
lado do senador Vanderlan Cardoso. É um recorde, mas, infelizmente, a lamentar, já que Baldy poderia muito bem se posicionar como 
um quadro de renovação da política estadual, atuando à base de ideias e não de interesses fisiológicos. É por isso que empresários 
miliardários, na política goiana, nunca deram certo, vide o triste exemplo de Sandro Mabel. Dinheiro não compra tudo.

atUaÇÃo DE lÚcio FlÁVio Na DEFESa Da ENEl iNcoMoDa E MUito
Tem incomodado o desembaraço com que o presidente da OAB-GO Lúcio Flávio de Paiva aparece diuturna-
mente nos jornais e comparece a eventos, sempre para defender a Enel – com a qual tem contrato de advo-
cacia. Impedimento não há, mas ele é o presidente de uma instituição que vai além dos interesses dos seus 
filiados e tem compromisso com as causas maiores da coletividade. O fiasco da companhia italiana quanto ao 
fornecimento de energia elétrica é assunto que mexe com a população como um todo, o que deveria levar 
Lúcio Flávio a um pouco mais de comedimento quanto ao exercício público do contrato que tem como a Enel 
ou pelo menos em relação à exposição pública e confusão entre o seu papel de procurador de clientes particu-
lares e o se guardião de uma entidade de profundo enraizamento social como a OAB e a sua seccional goiana. 

tEM MUito MatERial DE tRaBalHo paRa o REcÉM-cRiaDo GEccoR
O GECCOR – Grupo Especial de Combate à Corrupção, criado pelo governador Ronaldo Caiado na esfera da Polícia Civil, tem novas 
operações na agenda – e bem mais chocantes que o esquema de fraude no Detran, na época do presidente João Furtado, desvendado 
no início do mês. Tudo indica que a unidade se transformará em uma das mais atuantes e mais momentosas do Estado já que parece 
que não vai faltar material de trabalho.

a cpi QUE Vai BEM, a QUE Vai MaiS oU MENoS E a QUE Vai MUito Mal
Das três CPIS em andamento na Assembleia, uma já naufragou, outra está caminhando mais ou menos – mais para menos – e a ter-
ceira vai muito, mas muito bem, obrigado.  Vamos conferir: 1) Obras Paradas (presidente: Amauri Ribeiro, relator: Antônio Gomide), 
completamente perdida, sem rumo e sem produzir nada de concreto até agora; 2) Enel (presidente Henrique Arantes, Relator: Cairo 
Salim), com alguma movimentação, mas apontando para uma falta de resultados no seu final e 3) Incentivos Fiscais (presidente Álvaro 
Guimarães, relator; Humberto Aidar), essa já consolidada como o maior e melhor trabalho de investigação parlamentar já feito na As-
sembleia, tendo gerado antes mesmo da conclusão dos seus trabalhos uma série de projetos e prometendo para o seu desfecho uma 
grande contribuição para o Estado, ao dar um basta na farra da distribuição de isenções de ICMS a torto e a direito nos últimos 20 anos. 

SE NÃo FoSSE iNElEGíVEl, aNNa VitÓRia SERia a VicE DE iRiS
O nome preferido de Iris Rezende, na sua provável candidatura à reeleição, seria o da advogada Anna Vitória Caiado, filha do governador 
Ronaldo Caiado, que foi sua procuradora-geral no início do atual mandato na prefeitura. Mas é só uma vontade. Ela é inelegível, por 
conta do parentesco em 1º com chefe de Executivo estadual, hipótese prevista na Constituição. 

polícia E Mp RESGUaRDaM  EMpRESaS ENVolViDaS
Na FRaUDE Do coRpo DE BoMBEiRoS. É UM GRaNDE ERRo
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Governo de Goiás vai entregar 113 
retroescavadeiras para prefeituras

o Governo de Goiás, 
por meio da Se-
cretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), re-
aliza no dia 28 de novem-
bro, às 9h30, na Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), em 
Goiânia (GO), a entrega de 
113 retroescavadeiras às 
Prefeituras contempladas 
(lista abaixo) por meio do 
contrato de repasse de 
patrulha mecanizada es-
tabelecido entre governo 
estadual e Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). O 
contrato é resultado de 
emenda parlamentar da 
bancada federal goiana.

O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, o 
vice-governador Lincoln 
Tejota, o secretário de Es-
tado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, parlamentares, 
prefeitos de municípios 
contemplados e demais 
convidados participarão 
da solenidade. A entrega 
será feita apenas aos mu-
nicípios que estão com a 
documentação regular e 
cujos prefeitos assinaram 
o Termo de Cessão de Uso. 
De acordo com o crono-
grama estabelecido pela 
Seapa, em fevereiro de 
2020 serão entregues no-
vas máquinas, totalizando 

212 retroescavadeiras. O 
maquinário será cedido 
pelo prazo de 60 meses 
aos municípios.

Beneficiados
A aquisição de patrulha 

mecanizada para o Estado 
de Goiás e a distribuição 
aos municípios goianos 
foi possível por causa de 
emenda parlamentar da 
bancada federal goiana, 
em forma de contrato de 
repasse no valor de R$ 
113 milhões. Em etapas 
anteriores – que começa-
ram em março deste ano 
-, foram entregues máqui-
nas e equipamentos entre 
caminhões basculantes, 
caminhões pipa, tratores 
agrícolas (mais plana) e 
motoniveladoras aos mu-
nicípios contemplados. 
No total, somando as en-
tregas já feitas e as duas 
etapas de entregas de 
retroescavadeiras, serão 
545 maquinários às Pre-
feituras goianas.

Segundo o secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, essas máquinas 
são importantes, porque 
contribuem para que as 
prefeituras possam rea-
lizar diferentes serviços. 
“Esse maquinário já tem 
feito a diferença no traba-
lho realizado pelas Prefei-
turas goianas e farão ainda 

mais. São equipamentos 
que ajudam na manuten-
ção e na preservação de 
estradas, no desenvolvi-
mento dos municípios e 
proporcionam melhoria na 
qualidade de vida para a 
população”, destaca.

A Prefeitura de Santa 
Cruz de Goiás foi uma das 
beneficiadas com a entre-
ga do maquinário no início 
deste ano. De acordo com 
o prefeito Mateus Felix Lo-
pes, o município recebeu 
um caminhão e um trator 
com concha agrícola. “Es-
sas máquinas têm sido uti-
lizadas na pasta que cuida 
da manutenção de estra-

das vicinais. Além disso, 
estão sendo utilizadas na 
construção de pontes, ma-
ta-burros e bueiros. Nosso 
município é muito grande, 
com mais de mil proprie-
dades rurais. Então, esse 
maquinário veio em ótima 
hora”, destaca.

Ele acrescenta ainda 
que a administração atual 
tem tomado cuidado para 
manter os equipamen-
tos em perfeito estado de 
conservação para que, com 
isso, o serviço seja presta-
do de uma forma constan-
te para a população. “No 
último mandato, a admi-
nistração de Santa Cruz de 

Goiás teve cinco prefeitos. 
Então a Prefeitura, com 
relação aos maquinários, 
ficou em um estado de-
plorável, praticamente su-
cateados. Nós reformamos 
muitos equipamentos, mas 
estes cedidos pelo gover-
no estadual foram nossa 
salvação, inclusive sendo 
utilizados para atender o 
pequeno produtor e o agri-
cultor familiar”, ressalta.

A Prefeitura de Itum-
biara também recebeu 
maquinário do contrato de 
repasse de patrulha me-
canizada. Foram uma mo-
toniveladora e um cami-
nhão basculante. Segundo 

o prefeito José Antônio, 
as máquinas foram inte-
gradas à frota do municí-
pio para a realização de 
manutenção de estradas 
vicinais. “Representam um 
importante reforço e assim 
possibilitam garantir uma 
melhor trafegabilidade 
aos usuários, especialmen-
te nesse período de plan-
tio, no transporte escolar e 
no futuro escoamento da 
safra de grãos e cana-de-
-açúcar. Esses equipamen-
tos proporcionam ganhos 
econômicos e sociais, além 
de maior segurança e con-
forto a todos usuários das 
vias”, enfatiza.

Cronograma prevê nova etapa 
de entrega em fevereiro de 2020, 
totalizando 212 retroescavadeiras
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Deputados reagem à notificação da Enel ao presidente 
Lissauer Vieira e ao líder do Governo, Bruno Peixoto
Vários deputados estadu-
ais ocuparam o horário 
do Pequeno Expediente 
da sessão plenária des-
ta terça-feira, 26, para 
demonstrar indignação 
contra o que eles consi-
deraram tentativa de in-
timidação praticada pela 
Enel Goiás aos deputados 
Lissauer Vieira (PSB), pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, e Bruno Peixoto 

(MDB), líder do Governo, 
que, na semana passada 
apresentaram projeto de 
encampação da empre-
sa italiana pelo Estado. 
A companhia enviou no-
tificação extrajudicial à 
Assembleia Legislativa 
alertando para os riscos 
e consequências da perda 
do direito de continuar 
operando os serviços da 
antiga Celg S/A, que foi 

privatizada em 2016.
A empresa italiana é 

alvo de um projeto de 
lei, de autoria de Lissauer 
e de Bruno Peixoto, que 
pede a encampação do 
serviço de distribuição de 
energia elétrica que vol-
taria à responsabilidade 
do Governo do estado e 
seria administrado pela 
estatal Celg-GT, até a rea-
lização de nova licitação. 

Por meio da notificação 
extrajudicial, o advogado 
da Enel, que é presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, seção Goiás, 
Lúcio Flávio Siqueira de 
Paiva, diz que o projeto 
é inconstitucional e que 
sua aprovação tornaria o 
Legislativo estadual res-
ponsável por quaisquer 
perdas, danos e prejuízos, 
diretos e indiretos, em 

decorrência da rescisão 
do contrato de concessão.

O presidente da As-
sembleia Legislativa con-
sidera a notificação ex-
trajudicial uma tentativa 
de intimidação ao Poder 
Legislativo e reagiu. “Nós 
não seremos intimidados 
de forma alguma. A Enel 
pode ter certeza que vai 
perder, aqui na Assembleia, 
por unanimidade dos vo-

tos. A Enel hoje tem 99,9% 
de rejeição da população 
do estado de Goiás. Eu, se 
fosse advogado, não teria 
coragem de defender uma 
empresa dessa. Não teria 
capacidade de chegar na 
imprensa ou em qualquer 
tribunal do júri e defen-
der uma empresa, como a 
Enel, que não presta um 
serviço de qualidade à 
população”, retrucou.
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Primeiro ano do 
governo Caiado frustra 
expectativas adversárias
Faltando 35 dias para completar o seu primeiro ano, o 
governo de Ronaldo Caiado não pode reclamar do sal-
do obtido nesse período, tanto no campo administrativo 
quanto político. Comeu o “pão que o bicho amassou” nos 
primeiros seis meses, conforme o ditado, em decorrên-
cia do acúmulo de problemas herdados do antecessor. 
Compromissos e dívidas a perder de vista, folha de de-
zembro por pagar, receitas aquém dos compromissos, 
estradas esburacadas e pressão de todos os lados. 
Para complicar, o governo ainda sofreu forte derrota 
na eleição da mesa diretora da Assembleia Legisla-
tiva, fruto de escorregada da coordenação política. 
A oposição cresceu na Casa, onde não se aprovava 
nada que fosse de interesse do Executivo. Mas a si-
tuação se inverteu no segundo semestre e o último 
dos projetos do Governo enviados à Casa, o de re-
forma da Previdência estadual, deve ser votado em 
2020, que segundo previsões de alguns parlamen-
tares, não encontrará resistências incontornáveis.  
O governo, contudo, conseguiu entrar no segundo se-
mestre em situação mais confortável, ao quitar a últi-
ma parcela da folha de dezembro. Obteve liminar no 
STF, suspendendo por seis meses o pagamento das 
parcelas das dívidas para com a União. Construiu uma 
base de apoio forte na Assembleia, formada por mais 
de 30 dos 41 deputados na Casa, o que lhe foi pos-
sível aprovar todos os seus projetos de seu interesse, 
dentre eles, o que autorizou a fazer uso de quase dois 
R$ 2 bi de recursos dos depósitos judiciais, o que lhe 
deu uma folga de caixa. Em breve, deverá receber 
uma boa quantia proveniente do leilão do Pré-Sal, 
sem contar a liberação de mais um R$ 1 bi a título 
de empréstimo, que segundo o deputado José Nelto 
(Podemos), será feito em um dos bancos oficiais.
Mas em meio ao mar de corrupção e roubalheira 
no poder público, em Goiás, o governador vem cha-
mando a atenção da população, ao não transigir 
com notícias de malversação de dinheiro público. 
Nos poucos casos de supostas tentativas até agora, 
os suspeitos foram todos exonerados.  
Em análises por essa ótica de que os adversários do go-
verno que pareciam torcer para que tudo desse errado 
na administração do democrata, pode-se dizer que o 
novo governo frustrou as expectativas dos adversários.

pEnsando Em 2022
Embora seja ainda cedo para se especular proje-
tos para 2022, pela clareza das posições na situa-
ção e na oposição, sendo que ainda não tem qual-
quer sinalização para daqui três anos, o que hoje 
pode ser considerado certo é que de um lado, 
possivelmente buscando a reeleição ou, quem 
sabe, a Presidência da República, estará Ronaldo 
Caiado, do outro lado, ainda não se sabe.   

tElEfonEmas
Notícia que circulava no meio político no final 
da tarde de ontem dava conta de telefone-
mas disparados para prefeitos do seu partido, 
o PSDB, que já haviam decidido a se filiar em 
outros partidos, especialmente no PP de Ale-
xandre Baldy e do deputado Adriano Avelar. 

idEm o ptB
Futura direção estadual do PTB a partir dos próxi-
mos dias, que após tomar conhecimento de que 
o partido é o segundo no ranking  dos que mais 
estão perdendo prefeitos para o PP, nesse final 
de ano. Leiam-se Líncoln Tejota, vice-governador 
e o vice-presidente da sigla, Luiz Sampaio, que é 
também o atual vice-presidente da Agehab.
 
nElto vê moRo no podEmos
Pelas previsões do líder da bancada do Podemos 
na Câmara, deputado José Nelto, na hipótese de 
não assumir a vaga de ministro no Supremo 
Tribunal Federal (STF), que será aberta em 
2020, com a aposentadoria do decano Celso 
de Melo, o atual ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sérgio Moro – ex-juiz da Lava Jato 
–, deverá disputar a Presidência da República, 
em 2022. José Nelto prevê também que o par-
tido mais provável ao qual o ministro se filiará, 
nessa hipótese, será o Podemos. A conferir.  

Bicho papão dE Rio vERdE
 Quadro ainda confu-
so em Rio Verde, por 
conta da pouca dis-
posição das lideran-
ças de oposição, para 
não ter que enfrentar 
o prefeito Paulo do 
Vale (sem partido), 
em 2020. Expulso do 
MDB por ordem do presidente do partido, Da-
niel Vilela, pelo apoio a Ronaldo Caiado (DEM) 
e não à candidatura do seu partido, na época, 
Paulo do Vale (foto) vem sendo considerado 
o “bicho papão” da eleição de 2020. Diferen-
temente do que saiu publicado aqui há uma 
semana, o deputado Lissauer Vieira (PSB) deve 
apoiar a reeleição de Paulo do Vale. 

no psd
Pressionado a aceitar concorrer pela oposição, 
por ser considerado o melhor nome desse seg-
mento, em condições de competir com a candi-
datura à reeleição de Paulo do Vale, o ex-prefeito 
Juraci Martins ainda não respondeu se aceita a 
missão.  Entretanto, há quem acredite estar per-
cebendo sinais positivos nesse sentido. Se aceitar 
a concorrer, Dr. Juraci, como é mais conhecido na 
região, por ser médico, deverá disputar pelo PSD.   

vandERlan no psd
Insatisfeito com a aproximação do seu partido, o 
PP, com o governo Caiado, o senador Vanderlan 
Cardoso deverá mesmo deixar o partido em breve, 
com destino provável ao PSD de Gilberto Kassab e 
de Vilmar Rocha. Ex-prefeito de Senador Canedo, 
Vanderlan tem a pretensão de disputar a sucessão 
do governador Ronaldo Caiado, em 2022. 

pEscando na piRacEma
Presidente do Diretório Estadual e fundador 
do PSD, Vilmar Rocha anda “pescando”  em 
águas turvas, em busca de “peixes” de grande 
porte nesse fim de ano, em que pese ser época 
de piracema. É bom tomar cuidados para não 
ser multado pelos órgãos de fiscalização. 

pRisão após 2ª instância
Deputado José Nelto disse não ter ne-
nhuma dúvida da aprovação em plenário 
da Câmara, da proposta que estabelece 
prisões após o julgamento em segunda 
instância. Seja via alterações de artigos do 
Código de Processo Penal (CPP) ou Proje-
to de Emenda Constitucional (PEC).

Goianos a favoR
Segundo levantamento publicado no Estadão 
desse domingo, dos 17 deputados da bancada 
federal de Goiás, 16 disseram favoráveis à pri-
são em segunda instância. Apenas o deputado 
Rubens Otoni (PT) promete votar contra a pro-
posta, segundo o jornal paulista.   

sEnadoREs tamBém
Ainda conforme levantamento do Estadão, no 
Senado, os três representantes de Goiás se po-
sicionaram a favor da proposta de mudanças 
para permitir a prisão em segunda instância. 
São eles: Jorge Kajuru (PSB), Vanderlan Cardo-
so (ainda no PP) e Luís do Carmo (MDB).

fusão à vista
Governador do Estado de São Paulo, João Dória 
Filho (PSDB), defendeu a fusão entre o seu par-
tido e o Democrata de ACM Neto e Ronaldo 
Caiado, já para as eleições municipais de 2020.

sEm amBiEntE
Pessoas mais próximas do governador Ronal-
do Caiado preveem que na hipótese de conso-
lidação da fusão DEM – PSDB, para a criação 
de um novo partido, ele [Caiado] não irá para 
a nova sigla. Naturalmente que por falta de 
ambiente para convivência com o antecessor 
e principal adversário, Marconi Perillo.  

doBRadinha
O vice-governador Lincoln Tejota e o vice-presidente 
da Agehab, Luiz Sampaio, atuam em dobradinha no 
atendimento a prefeitos que demandam soluções 
para os seus municípios, em áreas como a de habi-
tação. Foram para 20 prefeitos atendidos em pouco 
mais de uma semana, dentre eles, os de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo Mendanha; Catalão, Adib Elias e 
de Anápolis, Roberto Naves.  Com o apoio do gover-
nador Ronaldo Caiado, naturalmente. 

lançamEnto Em piRanhas
Foi lançado festivamente como pré-candidato 
a prefeito de Piranhas, na região do Mato-
-Grosso goiano, o enfermeiro e professor Ger-
lan Cândido Moraes, pelo Podemos. De família 
tradicional e pessoa muito estimada na cidade, 
Gerlan é considerado grande promessa na elei-
ção do próximo prefeito “piranhense”. O evento 
se deu no último dia 23, com a presença do presi-
dente estadual do partido, deputado José Nelto.  

câmaRa homEnaGEia
A Câmara Municipal homenageia nessa quar-
ta-feira, 27, com o Diploma de Reconhecimen-
to de Méritos, a musicista e regente Maria 
Lucy Veiga Teixeira e o superintendente regio-
nal do Sesi, Paulo Vargas. A iniciativa é parte 
das comemorações dos 85 anos da Associação 
Goiana de Imprensa (AGI). O ato será às 19:30, 
em sessão especial do Legislativo goianiense, 
que será presidida pelo presidente da Casa, Ro-
mário Policarpo. Segundo o presidente da AGI, 
jornalista Valterli Guedes, também receberão 
os diplomas, na ocasião, os jornalistas Sandra 
Tocarsky e Deovham Lima, da área de Comuni-
cação do Senai. A professora Maria Lucy Veiga 
(foto) é uma das fundadoras do Conservatório 
Goiano de Música da UFG, em 1955.  
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NaTiVas GRill
O empresário Jaime Prezotto inaugura 

nesta quinta-feira (28), mais uma unidade 
da churrascaria Nativas Grill, em Brasília, 
com sedes bem sucedidas em São Paulo, 

Ribeirão Preto e Goiânia. A inauguração 
será às 20h, para convidados e 

imprensa, no SIA Trecho 14, dentro do 
Estacionamento do Makro.

aHEG
O penúltimo Encontro dos Gestores 

Hospitalares de Goiás deste ano 
acontece hoje (27) e abordará a 

gestão de custos hospitalares. O 
evento, que é uma realização da 

Associação dos Hospitais do Estado 
de Goiás (AHEG), tem o objetivo de 

promover informação, networking e 
conhecimento para a transformação 

e evolução do Setor Saúde. A 
programação terá início às 9 horas, 

no auditório da entidade, e será 
estruturada em três palestras, seguidas 

por um debate.

EXPosiÇÃo TaPE aRT 
A primeira Exposição de Tape Art 

do Estado de Goiás, intitulada 
“Goianidades Isolantes”, acontece 

até sexta-feira (29/11), no Museu da 
Imagem e Som (MIS), na Praça Cívica. 

O evento tem entrada gratuita e 
conta com a mostra de duas séries 
produzidas por artistas locais: uma 

chamada “Cerrado Urbano” ea 
outra “Releituras Consagradas”. 

Jullyanderson Carvalho e João Paulo 
Pigosso, sócios da marca “Do AllTape – 

Artes com Fitas”, são os responsáveis 
pela exposição, que tem o conteúdo 

inspirado no cotidiano urbano da 
capital goianiense.

sTaRTUPs
A ONG Junior Achievement realiza, 

em parceria com a StartSe, na quarta-
feira (27), às 19 horas, o Demoday do 

JA Startup, no Hub Cerrado. Trata-
se de um programa de educação 

empreendedora que estimula jovens do 
Ensino Médio a conhecerem conceitos 

e ferramentas para desenvolverem 
startups. A primeira turma do JA 

Startup passou por imersão de 21 
horas/aula com a equipe de inteligência 

da HP Transportes Coletivos, parceira 
da ONG. Na quarta, os alunos 

apresentarão suas startups em forma 
de pitch e serão avaliados por jurados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Chivas Experience – O publicitário Rafael Vilela e a agência Press Pass recebem 
hoje em Goiânia, influencers e convidados para o Chivas Blend Experience.

Sicredi - O presidente Sicredi Cerrado GO, Zeir Ascari, 
Sara Cristina Silva Bolonhes acompanhada de seu 
pai e empresário Robson Luiz Silva, juntamente com 
o presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso 
Figueira,no coquetel de lançamento da nova agência do 
Sicredi em Itumbiara.

2 3

4

Eventos - A advogada e empresária mega empoderada Renata 
Oliveira circulou por vários eventos sociais em Goiânia no último final 
de semana esbanjando sua beleza e simpatia.
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Parceria - O CEO Haroldo Menezes e o Diretor 
Comercial Domingos Neto receberam Carlos Carvalho, 
Nelson Rodrigues e Márcio Weider, representando a 
corretora financeira inglesa FXTM Partners e que agora é 
parceira da empresa goiana “iRH Trading.
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novo sistema

RMTC lança nova bilhetagem 
eletrônica do transporte coletivo

o novo sistema de bi-
lhetagem eletrôni-
ca Sitpass da Rede 

Metropolitana de Trans-
portes Coletivos (RMTC) 
foi apresentado nesta ter-
ça-feira (26/11), em even-
to realizado na sede da 
Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC). Com tecnologia de 
ponta e diversos recursos 
digitais, o novo sistema 
vai tornar a utilização do 
transporte coletivo na 
Região Metropolitana de 
Goiânia mais fácil, além 
de ampliar o acesso do 
usuário ao serviço.

O novo modelo terá 
serviços como a biome-
tria facial, pagamento por 
QR Code, cartões Sitpass, 
cartão de crédito ou débi-
to por aproximação (NFC), 

pagamento em nuvem, 
recarga a bordo, wi-fi a 
bordo e atualização de 
dados dos cartões a bor-
do. A primeira fase, que 
contempla a biometria 
facial e o QR Code, será 
executada em até oito 
meses. A previsão é que 
o novo sistema esteja em 
pleno funcionamento até 
dezembro de 2020, mas 
com novidades até julho 
do ano que vem.

Importante ressaltar 
que é um sistema prático, 
que também usa a inter-
net e smartphone possi-
bilitando inserir cartões 
de crédito e débito no pa-
gamento de viagens, op-
ção que vai facilitar mui-
to a adesão ao serviço via 
essas novidades. “Penso 
que os usuários não terão 

nenhuma dificuldade de 
adaptação às mudanças. 
Essas ferramentas es-
tão em nosso cotidiano 
e a implantação do novo 
modelo será feita sem 
prejudicar o atendimen-
to. Faremos uma comu-
nicação direcionada es-
clarecendo os benefícios 

da mudança”, reforçou o 
presidente da CMTC, Ben-
jamin Kennedy Machado 
da Costa. Goiânia e região 
metropolitana têm hoje 
550 mil passageiros em 
dia útil. Esse atendimento 
continuará sem nenhum 
prejuízo ao usuário.

A nova tecnologia, 

além de deixar as via-
gens mais agradáveis e 
o sistema de transporte 
mais prático e seguro, 
vai permitir a flexibili-
zação tarifária por tipo 
de dia, horário ou linha, 
e possibilitar maior inte-
gração eletrônica entre 
as linhas sem uso dos 

terminais. “Hoje temos 
uma taxa de R$ 4,30. 
Essa redução futura pode 
representar um custo de 
R$ 1,50 à R$ 2,00 para 
curtas distâncias. E tam-
bém em períodos alter-
nativos, como o noturno 
e aos domingos”, afirmou 
o presidente da CMTC.

Com tecnologia de ponta e diversos 
recursos digitais, novo sistema é 
menos burocrático e vai ampliar o 
acesso do usuário ao serviço
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Alunos da rede estadual criam 
canudinho de pasta de banana e água
A imagem do sofrimen-
to de uma tartaruga, 
encontrada agonizando 
com um canudinho de 
plástico enfiado no na-
riz, impactou tanto a es-
tudante Luana Rodrigues 
Silva que, a partir daí, ela 
começou a pesquisar al-
ternativas que pudessem 
substituir aquele que se 
tornou um dos grandes 
vilões do meio ambiente 
nos últimos anos.

Em busca de soluções 
para o problema, Luana 
ficou conhecendo uma ex-
periência que tinha gran-
des possibilidades de ser 
replicada no lugar onde 
mora, a Fazenda Pé do 
Morro, no município de Ca-
talão. O experimento que 
inspirou a versão goiana 
do canudinho biodegradá-
vel foi feito por outra jo-
vem estudante: Maria Pen-

nachin, de 17 anos, aluna 
da rede pública estadual 
na cidade de Campinas, no 
interior de São Paulo.

“Eu estava pesquisando 
na internet sobre políme-

ros naturais e encontrei 
uma reportagem sobre 
essa menina, que tinha 
obtido sucesso ao produzir 
um canudinho com a mas-
sa de inhame. Então eu vi 

que podia fazer algo se-
melhante e mais fácil por 
aqui”, explica Luana.

Filha de um funcionário 
da Fazenda Pé do Morro, 
Luana é aluna do Colégio 
Estadual João Netto de 
Campos, no Bairro Nos-
sa Senhora Mãe de Deus. 
Com o trabalho intitulado 
‘Biocanudo’, ela e os co-
legas Luiz Sávio Santana 
Ribeiro e Bianca Alves 
Rodrigues conquistaram o 
primeiro lugar (categoria 
Ensino Médio) na 8ª Feira 
de Ciências da Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 
campus Catalão.

Três boas 
experiências

A Feira foi realizada no 
dia 6 de novembro e das 
122 experiências inscri-
tas, 65 foram de alunos 

da rede pública estadual. 
A escola de Luana apre-
sentou três projetos cien-
tíficos: o canudo feito a 
partir da polpa da bana-
na, o tijolo ecológico feito 
a partir da borra de café e 
o plástico biodegradável. 
Mas apenas o biocanu-
do foi premiado. Alunos 
e professora receberam 
medalhas, troféus e uma 
caixa de som Bluetooth.

A orientadora da pes-
quisa, idealizada por Lu-
ana, foi a professora de 
Química, Alynne Lara de 
Souza. Formada em Ci-
ências com habilitação 
plena em Biologia, pós-
-graduada em Docência 
Profissional, mestre em 
Química e cursando Ma-
temática e Engenharia 
Ambiental, Alynne lecio-
na no Colégio Estadual 
João Netto de Campos 

há dez anos.
Entusiasmada com a 

conquista dos três jovens 
estudantes, Alynne acre-
dita que o primeiro lugar 
na Feira de Ciências da 
UFG contribui muito para 
agregar valor aos currícu-
los dos alunos que, além 
dos prêmios, medalhas e 
troféus, ganharam um cer-
tificado de participação.

Luana é só elogios à 
professora. “Ela é exce-
lente. Nos deu total apoio 
o tempo todo; ajudou a 
tirar dúvidas. No começo 
pensamos em desistir, mas 
ela disse que tínhamos um 
bom projeto e não podía-
mos perder essa oportu-
nidade. Alynne é uma das 
melhores professoras que 
temos. Eu sei que pode-
mos sempre contar com 
ela, pois ela está sempre 
disposta a nos ajudar”.
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Joias
A Sheyla Rondon Joias Criativas instalou ex-
positor com amostras de suas mais emble-
máticas peças no hall do hotel Hilton Garden 

Inn Goiânia. A exposição itinerante, que fica 
até o final do ano no espaço, apresenta as no-
vas criações em ouro e pedras preciosas para 
o Natal e o Ano Novo. São exemplares únicos 

e atemporais, a exemplo dos courinhos com 
terminações em ouro com pingentes variados 
e a coleção de argolas em vários tamanhos.

Premiação
O Sicredi está pelo nono ano consecutivo 
no ranking das 150 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil. O resultado da pesquisa 
foi divulgado em evento no dia 19 de no-
vembro. A pesquisa é realizada pela revista 
Você S/A, da Editora Abril, em parceria com 
a Fundação Instituto Administração (FIA), 
com mais de 250 mil trabalhadores de cerca 
de 500 empresas e instituições, incluindo o 
Sicredi, nas cinco regiões do país. Na clas-
sificação setorial de Serviços Financeiros, o 
Sicredi foi destaque, ocupando o 2º lugar 
e tendo como pontos positivos enfati-
zados a criação de um grupo de diversi-
dade, a adoção de um assistente virtual, 
chamado Hugo, para interpretação de 
libras, além de aulas da linguagem para 
os funcionários. Atualmente o Sicredi tem 

com mais de 28 mil colaboradores, que 
atuam em 112 cooperativas espalhadas 
por 22 estados e no Distrito Federal.

conta sustentável
Com o propósito de juntar tecnologia e sus-
tentabilidade foi lançada no mercado brasi-
leiro a UzziPay. Através do inovador conceito 
de “preservação colaborativa”, a empresa 
financia a preservação da Floresta Amazôni-
ca a cada novo cliente que abre uma conta 
digital. A conta digital oferecida pela UzziPay 
não possui mensalidade, o que converge com 
outro importante objetivo da fintech que é a 
inclusão social de milhões de brasileiros que 
não conseguem ter uma conta convencional 
em bancos. Afinal, o Brasil tem 45 milhões de 
pessoas não incluídas no sistema bancário 
tradicional. E a abertura da conta, que inclui o 
recebimento de um cartão pré-pago interna-
cional da bandeira Mastercard, é feita sem a 
consulta de CPF, além do fato de que o cartão 
não possui cobrança de anuidade.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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orçamento

Governo reduz para R$ 1.031 estimativa 
de salário mínimo para 2020

o salário mínimo para 
o próximo ano fi-
cará em R$ 1.031, 

anunciou no fim da tarde 
de hoje (26) o secretário 
especial de Fazenda do 
Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues. O valor 
representa redução de R$ 
8 em relação ao projeto de 
lei do Orçamento Geral da 
União do próximo ano, que 
previa mínimo de R$ 1.039 
para o próximo ano. 

O novo valor do mínimo 
consta de mensagem mo-
dificativa do Orçamento 
de 2020 enviada hoje (26) 
pelo governo ao Congresso 
Nacional. Segundo Rodri-
gues, a queda da projeção 
se justifica pela redução 
das estimativas da infla-
ção pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) para o próximo ano. 

A mensagem modifica-
tiva reduziu para 3,5% a 
estimativa para o INPC em 

2020, meio ponto percen-
tual a menos que a proje-
ção de 4% que constava 
no projeto de lei do Orça-
mento. A previsão do Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
usado como índice oficial 
de inflação, caiu de 3,9% 
para 3,5%. 

A estimativa de cresci-
mento para a economia, 
em contrapartida, aumen-
tou de 2,17% para 2,32%. A 
estimativa para a cotação 
média do dólar no próxi-
mo ano aumentou de R$ 
3,80 para R$ 4. 

Ao anunciar a revisão 
das estimativas, Rodrigues 
destacou que a nova po-
lítica para o salário míni-
mo só será decidida nas 
próximas semanas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
O secretário de Fazenda, 
no entanto, diz que o valor 
servirá de referência para 
o Palácio do Planalto.

Valor consta de mensagem 
modificativa do Orçamento
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Com a expectativa de alcançar um crescimento de 25% nas vendas 
da Black Friday, a rede Novo Mundo preparou uma lista de produtos 
com descontos de até 70% e que podem ser parcelados em até 12x 
sem juros. A partir desta quinta-feira, dia 28, tanto nas lojas físicas 
quanto no e-commerce os produtos estarão identificados com o 
“Selo Black Friday”. Já os itens do site da marca ganharão ainda um 
cronômetro, que fará a contagem regressiva até o final da ação.
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em festa

Taça do Brasileirão 2019 será entregue 
ao Flamengo após o jogo com o Ceará

Depois do título, a 
comemoração. Nes-
ta quarta-feira, a 

torcida do Flamengo tem 
um encontro marcado 
com o elenco campeão 
do Brasileirão 2019. No 
Maracanã, o Rubro-negro 
enfrenta o Ceará e, de-
pois da partida, receberá 
a taça do Campeonato 
Brasileiro. A bola rola às 
21h30 para o duelo no 
Rio de Janeiro.

Como tem sido praxe 
no Campeonato Brasileiro, 
o troféu será entregue na 
primeira partida dentro 
de casa após a confirma-
ção do título. A cerimônia 
será celebrada no próprio 
gramado do Maracanã, 
depois do apito final, com 

entrega do troféu e das 
medalhas para atletas e 
comissão técnica. 

O Flamengo garantiu 
o seu título do Brasilei-
rão no último fim de se-
mana, mesmo sem entrar 
em campo. Como já havia 
atuado na rodada, em jogo 
antecipado com o Vasco, o 
Fla foi campeão graças à 
derrota do Palmeiras para 
o Grêmio por 2 a 1.

Essa é a segunda vez no 
período de pontos corridos 
que o Flamengo conquista 
o Campeonato Brasileiro. 
Diferente de 2009, porém, 
o Rubro-negro dessa vez 
conquistou o título de for-
ma antecipada e terá mui-
to tempo para comemorar 
ao lado de seu torcedor.

Campeão antecipado, Rubro-negro 
receberá o troféu em cerimônia após 
a partida no Maracanã, nesta quarta
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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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