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n Passo largo de Iris Rezende na prefei-
tura de Goiânia: está assinado o emprés-
timo de R$ 780 milhões, junto a Caixa 
Federal, para investimento em 11 gran-
des obras, inclusive o recapeamento de 
630 km de ruas. Show.

n O governador Ronaldo Caiado, que 
não costuma pisar em falso, anunciou 
que vai trazer uma prova da Fórmula 
1 para o Autódromo Internacional de 
Goiânia, obra construída na época do 
governador Leonino Caiado, seu primo.

n Situação para lá de anômala no quadro 
partidário brasileiro: 77 novas legendas 
aguardam registro na Justiça Eleitoral, 
somando-se às 32  já existentes. Alguns 
ficarão com número de 3 dígitos na iden-
tificação na urna.

n O empréstimo de R$ 780 milhões que 
Iris Rezende assinou com a Caixa Fede-
ral é o maior já concedido a um muni-
cípio em toda a história. Houve valores 
superioress para outras cidades, mas 
envolvendo renegociação de dívidas.

n O caminho escolhido pelo senador 
Vanderlan Cardoso para fazer política e 
preparar seu nome para a disputa pelo 
governo em 2022 é o mesmo que levou 
Lúcia Vânia à derrota no ano passado: 
emendas orçamentárias para os muni-
cípios.

n Sem querer, o deputado Henrique 
Arantes criou uma crise diplomática 
ao comparar os italianos da Enel com 
os mafiosos da Cosa Nostra. Exagero, 
é claro. Mas que os padrões da empre-
sa em Goiás são criminosos, isso são.

n Durou pouco o alívio do ex-governa-
dor Marconi Perillo na denúncia a que 
responde, juntamente com Carlos Ca-
choeira e Fernando Cavendish, como re-
sultado da Operação Monte Carlo. O STF 
liberou a tramitação do processo.

n Ao assumir pautas de interesse 
da sociedade como a ação contra 
o aumento abusivo das anuidades 
escolares e não se limitar a assuntos 
administrativos do Estado, o gover-
nador Ronaldo Caiado inovou e ga-
nha em popularidade.

n O presidente da Câmara dos Depu-
tados Rodrigo Maia tem atuado nos 
bastidores a favor de uma solução que 
garanta a continuidade da Enel à fren-
te da distribuição de energia elétrica 
em Goiás. O interesse dele é grande.

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

O pacote de projetos que o governador Ronaldo Caiado entregou à Assembleia, a começar 
pela reforma da previdência, passar pelas mudanças nas regras para o funcionalismo e 
chegar ao novo programa de incentivos fiscais, o ProGoiás, tem uma importância raras 
vezes vista em Goiás – porque, finalmente, estão criadas as condições para acabar com 
o modelo de desequilíbrio entre receita e despesa que foi a tônica dos últimos 20 anos, 
talvez mais (a se incluir também os 16 anos de administrações do PMDB). O governador 
mexe com os dois principais gargalos financeiros que estrangulam o governo estadual e 
o fazem, hoje, destinar toda a sua renda para setores que estão longe de representar a 
maioria da população: os servidores e os grandes empresários. O primeiro grupo, entre 
ativos e inativos, soma cerca de 130 mil pessoas e engole 86% da receita. O segundo con-
ta com apenas 534 indústrias de porte que, a cada ano, retêm em seus cofres a fábula de 
R$ 10 bilhões em ICMS não pago por conta de isenções as mais absurdas e sem sentido 
no contexto atual da economia brasileira. Não é exagero concluir que essas duas paneli-
nhas sequestram o caixa estadual, mas que já é tempo de serem chamadas à realidade.
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cHEGoU a HoRa DE acaBaR coM pRiVilÉGioS QUE SEMpRE EXiStiRaM
Uma cascata de privilégios chegará ao fim com a aprovação das novas regras propostas pelo governador Ronaldo Caiado para o funcionalis-
mo. Aberrações como licença prêmio, quinquênios, licença para exercer mandato sindical, funcionários à disposição recebendo pelo Executi-
vo, pagamento de jetons, adicionais e mais uma infinidade de “benefícios” para um contingente reduzido de pessoas, em detrimento dos sete 
milhões de goianas e goianos, finalmente vão ser riscados do mapa. São benesses injustificáveis – e, vale dizer, malvistas pela sociedade, que 
enxerga uma imagem negativa no serviço público, reclama da sua ineficiência e não tem por quê corroborar as suas regalias. 

liSta SÊXtUpla Da oaB-Go É FRaca E Facilita paRa aNDERSoN MÁXiMo
As coisas ficaram fáceis para a transformação do ex-secretário da Casa Civil Anderson Máximo em desembargador, pelo quinto constitucional 
dos advogados. Além dele, só houve inscrição de 21 profissionais do baixo clero da advocacia goiana para integrar a lista sêxtupla da OAB-GO. 
Em uma comparação essencialmente técnica, Anderson Máximo é um jurista com qualificação bem à frente dos seus concorrentes. São favas 
contadas: ele será o próximo integrante do Tribunal de Justiça.

BalDY QUER a caNDiDatURa ao SENaDo Na cHapa DE caiaDo EM 2022
Ledo o engano de quem pensa que o ex-ministro e atual secretário de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy quer se 
candidatar a governador em 2022 ou mais à frente. Na verdade, a aproximação que ele fez com o governador Ronaldo Caiado, 
entregando o PP na bandeja para o fortalecimento da base de sustentação política do Palácio das Esmeraldas, tem como 
objetivo a conquista da vaga de candidato ao Senado, na chapa da reeleição da Caiado. Baldy é homem de negócios e não joga 
para perder. Sabe que, em qualquer outra situação, não tem a menor chance em uma eleição majoritária como será a próxima 
de senador, com apenas uma vaga em disputa. Mas, pegando carona no prestígio do governador, ele acredita que estará eleito.

FaZER opoSiÇÃo coNtRa aS MUDaNÇaS É o MESMo FicaR coNtRa GoiÁS
As reformas que o governador Ronaldo Caiado encaminhou à Assembleia – previdência, normas para o funcionalismo e incentivos fiscais – são inelutáveis 
e inadiáveis. Somente um governante com o imenso capital político acumulado por Caiado teria condições para o seu enfrentamento. E ele corretamente o 
fez ao assumir a responsabilidade e não fugir de uma empreitada que é desgastante. O pacote de projetos traz essa nova vida para o Estado, basicamente 
levando à superação da crise fiscal. A missão que as urnas de 2018 deram a Caiado começou a ser resgatada. É por isso que os adversários preferem atacar o 
governador com piadas e deboche, em vez de apresentar argumentos e alternativas. Eles sabem que o caminho correto foi adotado.

FESta paRa RoBERto NaVES HoJE, VElÓRio aMaNHÃ coM a DERRota aNUNciaDa
Toda a movimentação e noticiário a respeito da filiação do prefeito de Anápolis Roberto Naves ao PP, em tom triunfalista, esbarra na realidade eleito-
ral da cidade: Antônio Gomide, do PT, que deixou a prefeitura em 2014 com mais de 85% de aprovação, deve vencer o próximo pleito com facilidade, 
a não ser que aconteça um cataclismo. Ele é uma espécie de mito na cidade e Naves, de resto, até que esperneou, mas não conseguiu uma marca 
forte para a sua administração. Ele é mais novidade na política que não deu certo.

MoRalMENtE, pRESiDENtE Da oaB-Go NÃo poDE aDVoGaR paRa a ENEl
Ninguém pode ser ingênuo a ponto de acreditar que o presidente da OAB-GO Lúcio Flávio de Paiva foi chamado para advogar em defesa da 
Enel por conta de uma decisão apenas técnica da companhia italiana. É claro e óbvio que pesou o título que ostenta e que deveria levá-lo a ser 
seletivo na aceitação de clientes. E ainda poderia ter indicado um associado do seu escritório profissional. Mas a Enel quis o seu envolvimento 
direto, para ganhar com o cargo que ele ocupa. Claro que irregular ou ilegal o contrato de Lúcio Flávio não é. Enfim, mesmo admitindo a ideia 
de que só foram levados em conta critérios profissionais, tem algo aí muito, mas muito imoral.

REFoRMaS DE caiaDo SÃo aS MaiS iMpoRtaNtES Da HiStÓRia 
REcENtE DE GoiÁS, coM potENcial paRa coNSERtaR o EStaDo
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programa agrinho

Governo vai premiar municípios com 
menor índice de dengue em 2020

presente à premiação 
dos estudantes que 
venceram a 12ª edi-

ção do Programa Agrinho, 
realizada nesta sexta-feira 
(29/11) no Centro de Con-
venções da PUC, o gover-
nador Ronaldo Caiado pro-
pôs uma nova disputa para 
2020: “Estava pensando, 
ao ver tanta gente capa-
citada aqui, e vou lançar 
um desafio. Vamos juntar 
os órgãos do Estado e os 
representantes da Fede-
ração da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg) para 
premiar, no ano que vem, 
os municípios que tiverem 
o menor índice de infesta-
ção de dengue e que con-
seguirem erradicar a do-
ença”, anunciou, enquanto 
falava sobre as projeções 
de aumento da infestação 
do mosquito Aedes aegyp-
ti durante o verão de 2020.  

A ideia partiu, justamen-
te, porque o governador já 
acompanha há algum tem-
po os frutos que o projeto 
Agrinho – criado pelo Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar) no Pa-
raná, mas com crescimento 
extraordinário em Goiás 
– têm gerado. A iniciativa, 
coordenada no Estado tam-

bém pela Faeg, é desenvol-
vida na rede escolar com o 
objetivo de proporcionar 
mudanças de hábitos e ati-
tudes de crianças, jovens 
e adultos em relação ao 
meio ambiente, à saúde, 
à educação e à cidadania. 
Por isso, Caiado pensou 
em agregar a expertise de 
mais de dez anos do Agri-
nho para alavancar a cons-
cientização da sociedade 
sobre as medidas preven-
tivas capazes de diminuir 
os números da dengue.

E o gestor e médico ain-
da falou da importância do 
projeto não somente como 
atual governador, mas como 
ex-aluno do Senar. “Eu já fiz 
dois cursos no Senar e sei 
o tanto que é fundamental 
você criar gerações já com 
a consciência de como ter 
uma produtividade com 
eficiência, preservando o 
meio ambiente e recupe-
rando nossos mananciais. 
Não tenho dúvidas de que 
um dos grandes desafios 
do século XXI é a produção 
e gestão da água”, ressal-
tou Ronaldo Caiado.

Ao expor números do 
Agrinho, o presidente do 
Sistema Senar/Faeg, de-
putado federal José Mário 

Schreiner, também enfa-
tizou como o projeto tem 
servido de inspiração e vi-
trine para outras pessoas. 
“Já conseguimos transfor-
mar a vida e o dia a dia de 
municípios, por exemplo, 
que estavam com as nas-
centes totalmente deterio-
radas e que, com as crian-
ças desenvolvendo esses 
trabalhos nas escolas, es-
sas nascentes foram re-
cuperadas. Temos ainda 
experiências de cidades 
goianas que aboliram o 
uso de sacolinhas plásti-
cas e a substituíram pelas 
de tecido muito antes de 
São Paulo implantar essa 
ideia”, destacou.

De acordo com Schrei-

ner, em 12 anos do pro-
grama, quase 2 milhões 
de alunos no Estado de 
Goiás foram beneficiados. 
Em 2019, o Agrinho atin-
giu cerca de 2 mil escolas 
públicas e privadas, con-
templando 20 mil profes-
sores e 500 mil estudantes 
do ensino fundamental 
ao superior. O tema desta 
edição – “Cresce o campo e 
cresce a cidade com saúde 
e sustentabilidade – ren-
deu à jovem Ana Beatriz 
da Silva, de 13 anos, o 
reconhecimento por uma 
redação que ela fez sobre 
sustentabilidade. “Estou 
mais dedicada aos estu-
dos depois do projeto”, 
confessou a jovem que es-

tuda na Escola Municipal 
de Monte Alto e que acor-
dou às 5 horas para enca-
rar quase 400 quilômetros 
de viagem e ser homena-
geada em Goiânia.

Para o secretário de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, o programa 
educacional promovi-
do nos 246 municípios 
goianos proporciona uma 
maior oportunidade para 
o desenvolvimento das 
ações do campo e, acima 
de tudo, é um projeto que 
envolve sustentabilidade 
ambiental. “Um trabalho 
que está em consonância 
com as ações de governo, 

já que a produção rural 
com sustentabilidade é um 
eixo determinante nesse 
momento”, frisou.

Parceira do Sistema 
Senar/Faeg, a Secreta-
ria Estadual da Educação 
(Seduc) contribuiu para a 
ampliação do Agrinho em 
2019, com a inclusão dos 
alunos do ensino médio. 
“Partimos do pressuposto 
que os estudantes pre-
cisam preservar o meio 
ambiente, que eles têm de 
ter uma horta na escola, 
que precisam cuidar das 
plantações, das árvores, 
dos animais, precisam sa-
ber valorizar a terra”, su-
blinhou a titular da pasta, 
Fátima Gavioli.

Iniciativa vai ser desenvolvida 
pelos órgãos de governo, em 
parceria com sistema Senar/Faeg
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terra ronca

Secretária Andréa Vulcanis destaca sustentabilidade como 
pilar do plano de desenvolvimento do Nordeste goiano
A secretária de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad), 
Andréa Vulcanis, acom-
panhou o governador Ro-
naldo Caiado, na última 
sexta-feira (29/11), em 
audiência pública da Co-
missão de Turismo da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, no Parque 
Estadual de Terra Ronca, 
em São Domingos. A secre-
tária destacou o plano de 
desenvolvimento do Go-
verno de Goiás para o Nor-
deste Goiano, principal-
mente a integração entre 

meio ambiente e turismo 
para aproveitar as belezas 
naturais da região.

“Com todo o planeja-
mento feito pelo Governo 
de Goiás, de inserção de 
Terra Ronca no circuito 
turístico, acreditamos 
que em dois anos já po-
deremos ter um notável 
crescimento de emprego 
e renda nos municípios 
da região”, disse.

A titular da Semad ex-
plicou que a pasta trabalha 
atualmente em três frentes 
dentro do plano do Estado 
para a região. Em primeiro 

lugar, a equipe técnica está 
em processo avançado de 
elaboração do Plano de 
Manejo do parque, que 

permitirá a chegada dos 
recursos federais destina-
dos por emendas da ban-
cada goiana na Câmara 

dos Deputados. O acompa-
nhamento destes investi-
mentos é a segunda etapa, 
com a realização de obras 
de infraestrutura na região, 
para facilitar o turismo e a 
instalação de empresas li-
gadas ao setor, além de fu-
turas concessões de admi-
nistração e uso do parque.

Por fim, Andréa Vulca-
nis garantiu que o Estado 
irá finalizar o processo de 
indenização dos proprie-
tários de áreas do parque, 
que se arrasta há anos. 
“Com certeza é a questão 
mais sensível, com mais 

da metade das áreas inde-
nizáveis sem pagamento. 
Iremos abrir edital para 
que proprietários rurais 
do Estado com passivo 
de Reserva Legal possam 
se regularizar através do 
pagamento dessas inde-
nizações”, afirmou.

A secretária estará na 
região no próximo dia 
07 de dezembro para 
conversar com proprie-
tários e autoridades lo-
cais e definir os últimos 
detalhes dos processos 
que envolvem a gestão 
ambiental do Estado.
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sétima edição

Festival Gastronômico de Trindade bate recorde 
de público e reúne mais de 10 mil participantes

o VII Festival Gastro-
nômico de Trinda-
de bate recorde de 

público. Mais de 10 mil 
pessoas estiveram presen-
tes na Praça da Prefeitura 
durante as três noites do 
evento, que foi encerrado 
neste sábado (30/11). “São 
sete anos de grande su-
cesso, com repercussão na 
mídia e sempre movimen-
tando o turismo em nossa 
cidade”, diz o prefeito Jânio 
Darrot. Ele destaca o tra-
balho da primeira-dama, 
Dairdes Darrot, que teve a 
iniciativa de criar e manter 
o acontecimento que mes-
cla culinária e música. 

O festival exibiu 22 
variedades entre pratos 
doces e salgados típicos 
da mandioca com valores 
acessíveis de, no máximo, 

R$ 10 para cada unidade. 
Este ano, a novidade na 
apresentação das refei-
ções foi a utilização de ti-
gelas de barro produzidas 
por artesãos do Distrito 
de Santa Maria, com a 
consequente valorização 
dos seus produtos. 

A agenda cultural foi 
bastante movimenta-
da com grandes shows 
dos artistas goianos Tom 
Chris, Maria Eugênia e 
Pádua, Mr. Gyn, Pagode 
100 Frescura e Def City. O 
evento integra o Circuito 
Gastronômico do Estado 
promovido pela Goiás Tu-
rismo e contou com apoio 
do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

Na abertura do festival, 
na quinta-feira (28/12), o 

prefeito Jânio Darrot e a 
primeira-dama, Dairdes 
Darrot, inauguraram a ilu-
minação de Natal e recep-
cionaram Papai Noel, que 
recebeu a chave da cida-

de e uma casa na praça. A 
decoração natalina inclui, 
ainda, um presépio. 

“O festival está conso-
lidado e acreditamos que, 
por sua aceitação, por con-

quistarmos o seu ingresso 
no Circuito Gastronômico 
de Goiás, permanecerá nas 
futuras administrações”, 
diz o prefeito. “Esta é uma 
ação cultural e econômica 

de muito valor para Trinda-
de, que sempre contou com 
o empenho dos nossos co-
laboradores e a supervisão 
da primeira-dama, Dairdes 
Darrot”, conclui.

Culinária à base da mandioca, com 
22 variedades de pratos, e shows 
artísticos movimentaram evento na 
Praça da Prefeitura durante três dias. 
“São sete anos de grande sucesso”, 
destaca prefeito Jânio Darrot

Di
vu

lg
aç

ão

aparecida de goiânia

Festa Funcionário Destaque 2019 homenageia 
trabalhadores de centenas de empresas
Promovida pela Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(Aciag), com o apoio da Pre-
feitura de Aparecida,  a 29ª 
festa Funcionário Destaque 
2019 foi realizada na noite 
deste sábado, 31, e reuniu 
empresários e funcionários 
de empresas e indústrias 
do município. O evento que 
acontece todos os anos tem 
como objetivo homenagear 
os funcionários, escolhidos 
pelas empresas em que tra-
balham. A festa é realizada 
no auditório da associação 
em um ambiente descon-
traído com música ao vivo 
e sorteio de um carro 0 km.

 “Estamos aqui para ce-
lebrar e dar os nossos pa-
rabéns aos funcionários 
que se destacaram nas 
empresas e que merecem 

o reconhecimento pela sua 
ousadia e força de vontade. 
Esse evento serve também 
para incentivar cada um 
deles e para que o empre-
sário de Aparecida continue 
acreditando no potencial da 
nossa cidade e fazendo seus 
investimentos”, destacou o 
prefeito Gustavo Mendanha.

O presidente da Aciag, 
José Luiz Celestino, comen-
tou sobre a realização da 
festa. “É uma alegria ver 
os funcionários escolhidos 
pelas empresas sendo re-
conhecidos nessa noite de 
festa. Esse é um momento 
exclusivo em que, publi-
camente, dizemos para os 
funcionários o quanto eles 
são importantes. Eu fico 
feliz demais em participar 
dessa festa com tantas pes-
soas que dão o seu melhor 

e ajudam a desenvolver a 
nossa cidade. Estou me des-
pedindo como presidente 
da Aciag, mas vou continuar 
contribuindo com a associa-
ção e somando forças com 
os empresários de Apare-
cida. E tenho certeza que o 
Leopoldo, a partir de janei-
ro, fará um grande trabalho 
também”, afirmou.

Para o presidente da 
Federação das Associações 
Comerciais, Industriais e 
Agropecuários do Estado de 
Goiás (Facieg), Ubiratan da 
Silva, a festa celebra tam-
bém o crescimento econô-
mico em que Aparecida vive. 
“Esse é o momento em que 
os empresários e as empre-
sas homenageiam seus fun-

cionários, e eu tenho certeza 
que isso é muito importante 
para fortalecer esse vín-
culo entre empregador e 
empregado. Aparecida é 
uma cidade importante no 
cenário econômico e essa 
festa celebra essa qualidade 
também”, disse ele que tam-
bém é presidente do Sebrae 
Goiás.

Francisca Barbosa da Sil-
va é servidora da prefeitura 
e foi à homenageada da 
noite. Ela trabalha na equi-
pe de limpeza urbana da 
cidade e desenvolve uma 
ação social com crianças ca-
rentes nos setores Terra do 
Sol e Continental. “Foi uma 
surpresa quando o prefei-
to Gustavo me chamou no 
gabinete e comunicou que 
eu seria a representante 
de todos os servidores da 

prefeitura. Me sinto muito 
honrada em representar os 
demais funcionários e em 
receber esse prêmio”, disse 
ela ao ser sorteada com um 
aparelho de TV de 50 pole-
gadas.  Valdivino da Silva é 
funcionário da empresa Mo-
vape há 20 anos e ganhou 
um carro 0 km. “Estou muito 
feliz. Ganhar um carro em 
um sorteio é uma felicidade 
sem explicação”, comemo-
rou ele.

Marcam presença no 
evento o vice-prefeito Veter 
Martins, o presidente da Câ-
mara Municipal, Vilmar Ma-
riano, e os secretários muni-
cipais André Rosa (Fazenda), 
Naira Andrade (Transparên-
cia), Rodrigo Caldas (Desen-
volvimento Econômico) e 
Einstein Paniago (Projetos e 
Captação de Recursos).
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EMPREENDEDoRisMo 
cRisTÃo

O SEBRAE apresenta o Seminário 
“Empreendedorismo Cristão”, um evento 

direcionado ao empreendedorismo gospel, 
suas potencialidades e as possibilidades de se 

empreender no segmento. O evento é direcionado 
aos empresários atuantes neste mercado e também 

aos atuantes em outros mercados. E será realizado 
hoje, na Igreja Vida Nova Anápolis.

caMisa oFicial 
Do FlaMENGo

O campeão da Libertadores da América e do 
Campeonato Brasileiro entrou na corrente fraterna da 

Fraternidade Sem Fronteira, em prol da construção 
da Escola Ubuntu, no Malawi/África. Todo o elenco 

do Flamengo, inclusive o Gabigol artilheiro das duas 
competições, autografou uma camiseta para ser 

sorteada ao vivo pelo instagram do Football For a 
Cause (@footballforacause ) no dia 23 de dezembro 

deste ano. Para participar é preciso doar R$ 20 
pelo link http://footballforacause.com.br/shop/

fraternidade-sem-fronteiras/. A instituição possui 
45 polos de trabalho, Goiânia está dentro destes 

polos que organiza ações da ONG, o último foi 
realizado no dia 15 de novembro.

DEGUsTaÇÃo DE ViNHo
O Oba Hortifruti promove, no dia 6 de dezembro, 

uma degustação de vinhos com rótulos selecionados 
em sua adega. Os clientes poderão experimentar a 
bebida de países como Itália, França, África do Sul e 

Espanha, com o atendimento do sommelier para tirar 
dúvidas sobre os produtos. O evento também conta 

com degustação de massas e queijos especiais. 
A noite começa a partir das 18h30 na unidade 

do Jardim Goiás . O valor do convite (R$ 100,00) 
pode ser utilizado para a compra de produtos da 

adega, entre vinhos e acessórios para bebidas. As 
inscrições podem ser feitas na própria loja.

aMPliaNDo HoRiZoNTEs
Com a experiência que supera 50 anos de tradição no 

meio hoteleiro, criando e assinando empreendimentos 
e parques aquáticos de sucesso em meio às águas 

termais, o Grupo Privé não cansa de inovar e agora, 
anuncia sua união à WAM Hotéis e Resorts. Na prática, 
nasce a marca Privé WAM Hotéis e Resorts, ampliando 

o legado iniciado em Caldas Novas, materializado 
em mais de 4.500 unidades habitacionais entregues, 

mais de 1.500 em construção e parques aquáticos 
reconhecidos nacionalmente. Além de uma gestão mais 

ousada, a estrutura presente em importantes estados 
brasileiros é capaz de atender com qualidade, dedicação 

e responsabilidade, um mercado que compreende os 
setores hoteleiro, imobiliário e de entretenimento. A 

marca ainda se consolida entre os maiores investidores 
do Centro-Oeste brasileiro, capaz de surpreender 

positivamente hóspedes, sócios e day users.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Louis Vuitton – O time Louis Vuitton recebeu convidados na última semana em Goiânia para mostrar a loja, toda 
repaginada e ainda contou com a presença da atriz Paola Oliveira.

Lançamento - Juliana Sabino e Humberto Queiroz 
foram fotografados com a atriz Paola Oliveira 
na nova Louis Vuitton.

2 3

4

Presença - Darlei Bittencourt, que é embaixador 
da Louis Vuitton esteve presente no evento da 
loja no Shopping Flamboyant.
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Convidados - A empresária Bruna Kehrnvald 
e o marido Manoel Pereira eram convidados 
para o evento na Louis Vuitton.
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empréstimo imobiliário
A URBS Imobiliária anuncia uma parceria 
exclusiva em Goiás com a CashMe, uma 

fintech especializada em empréstimos 
com imóveis de garantia. O crédito a ser 
concedido pode chegar a 50% do valor do 

imóvel, podendo ser contratado por quem 
tem imóvel quitado ou financiado. As 
principais vantagens da modalidade são 
os juros mais baixos do mercado, a partir 
de 0,99% ao mês + IPCA; longos prazos 
para pagamento, que podem chegar até 
180 meses; e a agilidade com aprovação e 
concessão do crédito. Também conhecido 
como Home Equity, o serviço já está dis-
ponível no site da imobiliária. No Centro-
-Oeste a CashMe será operada pelo fundo 
de investimentos HGI.

estágio
Os últimos meses do ano e o primeiro 
trimestre do seguinte são sinônimos de 
oportunidade para jovens de todo País. 
Isso porque muitos estudantes concluem 
a graduação ou o período de dois anos de 
contrato de estágio se encerra (conforme 
previsto na Lei do Estágio), dando lugar a 
novos profissionais no mundo do traba-
lho. Baseado nessa sazonalidade, o Cen-
tro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
estima que serão abertas mais de 85 mil 
vagas de estágio e aprendizagem só no 
primeiro trimestre de 2020.

infantil
Os empresários Edvan Gomes e Catarina 

Turra inauguraram a loja “Mundo do Bebê” 
no Piso 2 do Goiânia Shopping. A franquia 
gaúcha especializada em móveis infantis (e 
revendedora exclusiva da marca “Divicar”) 
está presente em nove estados brasileiros 
e trouxe para essa 2ª unidade em Goiânia 
230 m² de mostruário (com um completo 
mix de produtos), num espaço assinado 
pela arquiteta nacional da marca, Darlia-
ne Carvalho. O coquetel para convidados, 
gestantes e imprensa contou com buffet 
assinado pelo Villa Pequi Eventos, um bar 
temático da DNG Drink, o DJ Lucas Dou-
rado no comando do som e a organização 
do evento de Marcelle Varajão.

Varejo
As distribuidoras do Grupo GSA atingiram 
recorde de vendas no último mês de outu-
bro. A Vetor Distribuidora e o CV Goiás co-
mercializaram juntas apenas no último mês 
mais de R$ 8 milhões. Apenas o CV Goiás 
comercializou R$ 4.355.870,26. A distribui-
dora é responsável pelas vendas em solo 
goiano das marcas Refreskant, Sandella, 
Marilan, Panasonic, Haribo e Santa Amália. 
Já a Vetor, responsável pela distribuição de 
Dona Raiz, Velly, Produtos Paulista, Bau-
ducco, Condor e Hershey’s em Goiás, ven-
deu em outubro R$ 3.787.100,17.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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ministério Da economia

Renegociação da dívida ativa renderá 
R$ 6,4 bilhões ao governo em 2020

a partir de hoje (29), 
devedores com mais 
de R$ 15 milhões 

inscritos na dívida ativa da 
União podem pedir o par-
celamento instituído pela 
Medida Provisória 899, 
também conhecida como 
Medida Provisória do Con-
tribuinte Legal. O Ministé-
rio da Economia publicou 
no Diário Oficial da União 
portaria que regulamenta 
o processo de renego-
ciação e informou que o 
governo deve arrecadar 
R$ 460 milhões em 2019 
e R$ 6,4 bilhões em 2020 
com o parcelamento. 

Responsáveis por apenas 
2% do total, os devedores 

de maior porte poderão fa-
zer o pedido em uma unida-
de da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
de seu domicílio fiscal. O 
requerimento deverá ser 
protocolado acompanhado 
de um plano de pagamento 
e de recuperação fiscal. 

Os devedores de menos 
de R$ 15 milhões, que con-
centram os 98% restantes, 
precisarão esperar o início 
da semana que vem para 
serem notificados por edital. 
Eles precisarão fazer o pedi-
do pela Plataforma Regula-
rize. A ferramenta está dis-
ponível na página da PGFN 
na internet, mas o serviço só 
será liberado após a publi-

cação do edital. 
A portaria publicada 

hoje instituiu as duas mo-
dalidades de renegociação. 
O parcelamento individual 
é destinado a contribuin-
tes com dívida ativa total 
superior a R$ 15 milhões; 

devedores falidos, em pro-
cesso de liquidação ou 
recuperação, com dívida 
ativa de qualquer tama-
nho; entes públicos com 
dívidas de qualquer ta-
manho e dívidas de mais 
de R$ 1 milhão suspen-

sas pela Justiça e devi-
damente garantidas. 

Destinado principal-
mente a pequenos de-
vedores, o parcelamento 
por adesão abrangerá dé-
bitos inscritos na dívida 
ativa há mais de 15 anos 

sem garantia, dívidas an-
tigas suspensas pela Jus-
tiça há mais de dez anos, 
empresas declaradas ex-
tintas ou inaptas, pessoas 
físicas falecidas e deve-
dores com capacidade de 
pagamento insuficiente 
pelos critérios da PGFN. 

Benefícios
Pelas regras do parce-

lamento, somente dívidas 
consideradas irrecuperá-
veis ou de difícil recupe-
ração receberão desconto 
de 50% sobre o valor total, 
podendo chegar a 70% em 
caso de pessoa física, em-
presário individual, micro-
empresa ou empresa de 
pequeno porte em recupe-
ração judicial. Os demais 
débitos inscritos na dívida 
ativa poderão ser renego-
ciados, mas sem desconto.

Haverá dois tipos de parcelamento, 
de acordo com tamanho do débito
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Pensando na comodidade do consumidor, o McDonald’s localizado na Avenida Jamel 
Cecilio, em Goiânia, reabriu as portas com novidades. O recém-reinaugurado esta-
belecimento conta com menu board digital, totens de autoatendimento (permi-
tindo a personalização de itens do cardápio da marca) e tablets com acesso a 
jogos para maior entretenimento da família. Além disso, o serviço de Drive-Thru 
também apresenta novidades: atendimento para dois carros ao mesmo tempo.
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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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futebol

Bragantino fecha Série B com 
vitória e recebe taça de campeão

Diante de sua tor-
cida, o Bragantino 
soltou o grito defi-

nitivamente: é campeão! 
No Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista, o Mas-
sa Bruta derrotou o CRB 
por 2 a 0 e fechou com 
chave de ouro uma cam-
panha memorável, que já 
havia garantido o título 
da Série B de forma an-
tecipada. Mas faltava a 
cereja do bolo. Neste sá-
bado, os jogadores rece-
beram a taça e puderam 
comemorar a conquista 
de medalha no peito.

Com a bola rolando, o 
Bragantino voltou a de-
monstrar a superioridade 

que o marcou durante 
todo o campeonato. Com 
gols de Ytalo e Claudinho, 
bateu os alagoanos por 2 
a 0 e fez a festa com sua 
torcida. Após o apito final, 
foi a vez da cerimônia de 
premiação do título da 
Série B.

Como representantes 
da CBF, participaram da 
cerimônia de premiação 
o Presidente Rogério Ca-
boclo, o Diretor de Com-
petições Manoel Flores e 
o secretário-geral Walter 
Feldman. Nem a chuva 
que caiu depois do fim do 
jogo diminuiu a alegria 
dos jogadores do Bra-
gantino, que deram volta 

olímpico com o troféu.
A taça foi erguida pelo 

capitão Júlio César e pelo 
zagueiro Anderson Mar-
ques, que se aposentou 
na partida deste sábado. 

O defensor foi homena-
geado pelos companhei-
ros e agora se prepara 
para dar sequência à car-
reira no futebol, mas fora 
das quatro linhas.

Presidente do Bragan-
tino, Marquinho Chedid 
aproveitou o momento 
para valorizar a força que o 
clube tem e destacar o tra-
balho realizado ao longo 

do ano para a conquista do 
título e da vaga na Série A.

- 20 anos depois, cam-
peão brasileiro. Um time 
do interior campeão. 
É uma emoção muito 
grande, de colocar esse 
time de volta no seu de-
vido lugar. É uma home-
nagem a meu pai Nabi 
(Abi Chedid), que sem-
pre batalhou pelo clube. 
É uma vitória da cidade 
e da região - disse.

Além do Bragantino, 
garantiram vaga na Série 
A o Sport, o Coritiba e o 
Atlético-GO. Os dois últi-
mos só confirmaram seus 
acessos neste sábado, de 
forma dramática. O Coxa 
bateu o Vitória por 2 a 1 de 
virada, e o Dragão ficou no 
empate com o Sport, por 0 
a 0, e contou com a derrota 
do América-MG para o São 
Bento para assumir a quar-
ta colocação.

Jogando em casa, Braga derrotou 
o CRB por 2 a 0 e selou com estilo 
sua campanha de campeão 
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