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Em uma semana, Governo de 
Goiás leva Natal do Bem a mais 

de 120 cidades

Após votar 95 processos 
na semana passada, 

deputados têm 110 projetos 
em pauta amanhã

no interior
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Nos pênalts, 
Brasil bate a 
Argentina e 
conquista o 
Sul-Americano 
Sub-15

Seleção

Prefeitura inaugura Trincheira da Rua 90 e tráfego é liberado para veículos
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n Se a Enel for afastada, o deputado 
federal José Nelto merece um monu-
mento: mais do que ele agiu contra a 
companhia, exigindo melhores servi-
ços de energia elétrica, só mesmo o 
governador Ronaldo Caiado.

n Descobriu-se agora que o ex-go-
vernador Marconi Perillo inaugurou 
o aeroporto de cargas de Anápolis, 
em 6 de abril de 2018, um dias antes 
de renunciar para disputar o Senado, 
com a obra longe de ser concluída.

n Iris Rezende acertou em um café 
com Ronaldo Caiado a prorrogação da 
concessão de Goiânia para a Saneago, 
mas não levou o seu assessor Agenor 
Mariano, que foi quem mais falou so-
bre o assunto. Ficou ruim.

n O governador Ronaldo Caiado 
acaba de regulamentar a Lei Anticor-
rupção, que foi editada pelo ex-go-
vernador Marconi Perillo em 2014, 
mas inativa até hoje exatamente por 
falta de um decreto para torná-la 
aplicável.

n O presidente estadual do PSDB Jâ-
nio Darrot, candidato a governador 
em 2022, procurou para uma conversa 
de aproximação o senador Vander-
lan Cardoso, por ora no PP e também 
postulante ao mesmo cargo na mesma 
eleição. 

n O deputado estadual Henrique 
Arantes, do MDB, parece arrependi-
do do rompimento com o governador 
Ronaldo Caiado. Se for chamado para 
conversar, é bem possível que volte 
para a base governista na Assembleia.

n O Sindpúblico distribui pelas redes so-
ciais vídeo com críticas às reformas que 
mexem com os benefícios dos servidores 
estaduais. Além de tosco e mal feito, o 
material traz informações as mais equi-
vocadas possíveis.

n Para ser candidato a deputado fede-
ral em 2022, seu verdadeiro projeto de 
futuro, o ex-governador Marconi Pe-
rillo não pode receber condenação em 
2ª instância nos mais de 15 processos a 
que responde. Viraria ficha suja.

n O ex-secretário da Casa Civil Ander-
son Máximo, aposta segura para a pró-
xima vaga de desembargador no Tri-
bunal de Justiça, pelo 5º constitucional 
dos advogados, é filho do ex-vereador 
Jayme Máximo, do PT, já falecido. 

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

Ninguém, nem mesmo os adversários mais ferrenhos, pode negar que o fim do primeiro 
ano do governador Ronaldo Caiado se dá em meio a uma realidade bem diferente – e 
indiscutivelmente melhor – que aquela em que a atual gestão deu seus passos iniciais, a 
partir de janeiro passado. Caiado demorou, mas colocou as suas cartas na mesa, assumindo 
de peito aberto um inadiável e necessário projeto de reorganização administrativa e finan-
ceira do Estado, depois de 20 anos (ou mais) de prevalência do modelo de desequilíbrio 
entre receita e despesa e de improvisação das decisões sem planejamento ou concate-
nação. No pacotaço de matérias que o Palácio das Esmeraldas mandou para a Assem-
bleia mexe com os pontos mais fundamentais do setor público em Goiás e a verdade 
é que deixou os deputados perplexos e sem reação, dada a sua profundidade e efei-
tos revolucionários para setores que consomem a maior parte dos recursos estaduais, 
como o funcionalismo e a política de incentivos fiscais para os grandes empresários. É 
fato: poucas vezes questões tão importantes estiveram nas mãos dos nossos 41 par-
lamentares, sendo algumas infelizmente de difícil compreensão para a maioria deles.
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pRoJEtoS Na aSSEMBlEia SÃo VESpEiRoS coM oS QUaiS NiNGUÉM NUNca MEXEU
Os projetos que o governador Ronaldo Caiado mandou para Assembleia, com reformas radicais para a estruturação do Estado, são vespeiros com 
os quais, até hoje, ninguém se atreveu a mexer. Os antigos governos do PMDB não chegaram nem perto. Os do PSDB até que mostraram vontade, 
mas não avançaram, provavelmente sob o peso do compromisso que Marconi Perillo gostava de alegar com os servidores estaduais, por um lado, e, 
por outro, a influência do tratamento dourado que recebia dos maiores industriais do Estado, para quem o tucano era um verdadeiro semideus (che-
garam a ousar com uma homenagem a ele logo após os graves eventos policiais que antecederam a sua derrota nas urnas em 2018). Pelo sim, pelo 
não, não houve nos anos do PSDB no poder nada de significativo quanto a sequer um ensaio de reforma na legislação estadual face aos exagerados 
direitos do funcionalismo e aos não menos extravagantes benefícios tributários distribuídos com o objetivo teórico de inflar a economia regional.

FoRÇa Da MÁQUiNa EStÁ MoBiliZaDa paRa a REElEiÇÃo DE MENDaNHa
Toda a máquina da prefeitura de Aparecida está sendo mobilizada para consolidar a reeleição de Gustavo Mendanha, que já passou a mão 
na maioria dos partidos e lideranças com alguma importância na cidade. Ele acaba de sacramentar o apoio do senador Vanderlan Cardoso 
e do deputado federal João Campos, nomeando uma indicada do primeiro para a Secretaria do Trabalho (a evangélica Márcia Tinoco) e um 
sobrinho do segundo (o estudante de Direito Johnathan Medeiros) para a Secretaria de Governo. Não há um único centímetro quadrado da 
prefeitura que não esteja sendo acionado para garantir a Gustavo Mendanha uma vitória folgada no ano que vem. 

MElHoR DESEMpENHo DE caiaDo No 1º aNo EStÁ Na ÁREa DE SEGURaNÇa
Ainda falta uma pesquisa, mas parece evidente que o grande feito do governador Ronaldo Caiado, em termos 
de políticas públicas para a população, foi a conquista de um patamar de segurança bem melhor que o recebido 
dos seus antecessores. É inegável uma redução dos principais índices de criminalidade, o que melhora a per-
cepção de que a polícia está agindo e dando cobertura patrimonial e pessoal para cidadãs e cidadãos. Pesou, 
por um lado, o estilo firme e duro de Caiado, que pode ser identificado na campanha publicitária lançada pelo 
governo com o tema: “Em Goiás, ou o bandido muda de profissão, ou muda de Estado”, frase que o governa-
dor já repetiu várias vezes. Por outro, a experiência profissional do secretário Rodney Miranda, que já passou pelo 
mesmo posto no Espírito Santo e em Pernambuco, Estados difíceis quanto a ocorrências de violência, e se saiu bem.

cHapa DE DaNiEl VilEla EM 2022 poDE tER DElEGaDo ValDiR coMo caNDiDato ao SENaDo
Os presidentes dos diretórios estaduais do MDB, Daniel Vilela, e do PSL, deputado federal Delegado Valdir, estão articulando um acordo que pode resultar em 
uma das chapas de oposição na sucessão do governador Ronaldo Caiado. Pela conversa, Delegado Waldir indicaria o vice na chapa da reeleição de Gustavo 
Mendanha em Aparecida e ficaria em seguida com a vaga de candidato a senador, ao lado de Daniel Vilela para governador, em 2022. É um acerto com prazo 
longo demais, o que, em política, é sempre perigoso. Mas a inserção de Aparecida no negócio pode dar segurança para ambas as partes.

tEMpo DE tV, DiNHEiRo E atÉ caNDiDatoS o pSDB tEM paRa GoiÂNia
É difícil acreditar que o PSDB terá condições de lançar um candidato próprio a prefeito de Goiânia, como vem repetindo o presidente estadual Jânio 
Darrot. O partido, na capital, virou um caco. Nas últimas eleições, teve votações ridículas para governador e senador. Nomes, até que existem dois, o 
do ex-governador José Éliton e o do deputado estadual Talles Barreto, restando conferir se um ou outro terá coragem para carregar a cruz em que o 
partido se transformou depois da surra nas urnas do ano passado e os eventos policiais envolvendo seus principais líderes. Há fatores que poderão 
ajudar em uma eventual candidatura: o tempo de propaganda na TV, que é medido pelo tamanho da bancada na Câmara (e a do PSDB é razoável) e 
as verbas do fundo partidário, que também seguem o mesmo critério e poderão chegar a valor capaz de bancar uma campanha em Goiânia.

pRiMEiRo aNo Do GoVERNo cHEGa ao FiM EM MEio
a REaliDaDE MUito, MaS MUito MElHoR QUE o iNício
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Prefeitura inaugura Trincheira da Rua 
90 e tráfego é liberado para veículos

Uma grande festa, 
com a presença 
do prefeito Iris Re-

zende e do governador 
Ronaldo Caiado, marcou 
a inauguração da trin-
cheira da Rua 90, no Se-
tor Sul, nesta sexta-feira 
(6/12). A solenidade, que 
liberou as pistas para o 
tráfego de veículos, con-
tou também com a par-
ticipação de lojistas e 
moradores da região.

Parte integrante do 
sistema do BRT, o com-
plexo da trincheira se 
completa com os dois 
viadutos na Avenida 136 
e se torna elemento fun-
damental para melhorar 
a mobilidade urbana das 
regiões Central e Sul da 
cidade, no cruzamento 
onde transitam diaria-
mente mais de 100 mil 
veículos particulares e 
mais de 120 mil usuários 
do transporte público.  

“A cidade toda sabe, 

quando assumimos a pre-
feitura essa obra (BRT) 
estava paralisada há mais 
de um ano porque a Pre-
feitura não conseguia pa-
gar a contrapartida. Colo-
camos a casa em ordem, 
reiniciamos a obra e hoje 
estamos inaugurando o 
trecho que é o mais com-
plexo, que vem atender já 
de imediato a questão do 
trânsito aqui na região. 
Vamos dar continuidade 
à obra e lutar para que 
até o final do próximo 
ano nós estejamos en-
tregando a obra toda, lá 
do Norte ao Sul da cida-
de, disse o prefeito Iris 
Rezende durante a inau-
guração. “O ritmo é esse, 
colocamos a casa em 
ordem e agora não pa-
ramos mais” , completou. 

O secretário municipal 
de Infraestrutura, Dol-
zonan Matos, reafirmou 
a qualidade da obra: “É 
uma obra que foi feita 

dentro da mais alta tec-
nologia, com concreto de 
qualidade para somar na 
melhoria da mobilidade 
de Goiânia”, disse, lem-
brando que Prefeitura 
está revitalizando toda 
a Rua 90, com calçadas 
acessíveis, plantio de gra-
mas e palmeiras, nova 
iluminação e nova sinali-
zação de trânsito. 

O governador Ronaldo 
Caiado destacou a expe-
riência do prefeito para 
sanear as finanças da 
administração munici-
pal e fazer as obras que 

a cidade precisa. “O Iris, 
com a competência e ex-
periência que tem, já saiu 
das dificuldades e ago-
ra já está conseguindo 
colocar a máquina para 
girar. Já imaginou ver 
o que vai ser isso aqui 
daqui uns dias, quando 
nós vamos ter esse BRT, 
a facilidade que vai ser 
o transporte e o trânsito 
aqui?”, ressaltou.

A trincheira possui 
350 m de comprimento, 
7,20 m de profundidade, 
18 m de largura de pis-
ta de rolamento e apro-

ximadamente 4.000 m² 
de paredes em placas de 
concreto pré-moldado 
com pintura antipichação. 
A construção consumiu 
2.800 m³ de concreto e 
aproximadamente 315 
toneladas de perfis me-
tálicos. A construção do 
empreendimento contou 
com mão de obra de cer-
ca de 450 trabalhadores.

Os dois viadutos foram 
construídos em concreto 
protendido, técnica que 
evita fissuras e reduz a 
possibilidade de corrosão 
do aço e da deteriora-

ção do concreto, além de 
oferecer à estrutura uma 
maior capacidade para 
suportar cargas móveis, 
choque, vibração e ven-
cer grandes vãos. Foram 
utilizados 480 m³ de 
concreto para a constru-
ção dos dois viadutos.

O empreendimento 
recebeu o nome de Com-
plexo Viário Conselheiro 
Sodino Vieira em home-
nagem ao ex-deputado 
estadual e ex-presidente 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios, falecido em 
24 de novembro de 2013.

Obra faz parte do sistema do 
BRT e beneficia o trânsito no 
cruzamento que era considerado 
um dos gargalos na capital
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Após votar 95 processos na semana passada, 
deputados têm 110 projetos em pauta amanhã
Os deputados da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego) realizam 
sessão ordinária nesta ter-
ça-feira, 10, com uma pau-
ta contendo 110 processos 
legislativos e um reque-
rimento. As matérias em 
pauta para a reunião con-
templam iniciativas parla-
mentares e do Poder Exe-
cutivo. A sessão terá lugar 
no plenário Getulino Artia-
ga, com início às 15 horas.

São três projetos de lei 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM) em fase de 
votação definitiva, dois em 
primeira apreciação, e um 
veto integral para votação 
única e secreta. De origem 
parlamentar a pauta traz 
sete projetos de lei para 
definitiva votação, 15 em 

fase primeira apreciação 
e votação, e 80 matérias 
com pareceres favoráveis 
aprovados que estão sen-
do encaminhados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) e um 
contrário. Há também uma 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) em primeiro 
turno de votação.

A PEC em pauta trata-se 
do processo nº 858/19, de 
autoria do deputado Jefer-
son Rodrigues (Republica-
nos). Seu texto visa alterar 
o artigo 15 da Constituição 
Estadual, a fim de permitir 
aos deputados estaduais 
que se licenciem para as-
sumir cargo de secretário 
em prefeituras de municí-
pios com população supe-
rior a 500 mil habitantes.

Para mais informações 
sobre as matérias que 
devem ser apreciadas na 
terça-feira, 10, consulte a 
pauta prévia.

Na semana passada, os 
parlamentares votaram 
um total de 95 processos 
legislativos. A apreciação 
das matérias se deu nas 
reuniões ordinárias que fo-

ram realizadas no Plenário 
Getulino Artiaga.

Dentre as matérias tra-
mitadas durante a primei-
ra semana de dezembro, 
73 foram aprovadas em 
definitivo. Estas são refe-
rentes a quatro projetos 
de lei do Executivo, 60 de 
autoria parlamentar, duas 
Propostas de Emenda à 

Constituição (PECs) e qua-
tro vetos do governador 
Ronaldo Caiado (DEM) a 
projetos de lei anterior-
mente aprovados na As-
sembleia, duas indicações 
de nomes para compor o 
Conselho Estadual de Edu-
cação, e um projeto de lei 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO).

Durante a semana en-
traram em tramitação na 
Casa outros 27 processos 
legislativos. Foram 12 pro-
jetos de lei de iniciativa 
parlamentar e cinco do Po-
der Executivo, dois relató-
rios da Secretaria de esta-
do da Saúde, cinco pedidos 
de licença parlamentar, um 
comunicado da Secretaria 
de Estado da Casa Civil, 
um projeto de resolução 

e um decreto geral, ambos 
de origem parlamentar. Es-
tes processos foram enca-
minhados para apreciação 
das Comissões Técnicas.

Sessões Ordinárias
As sessões ordinárias 

constituem o calendário 
anual de trabalho legislati-
vo e possuem a Ordem do 
Dia previamente designa-
da, ou seja, têm uma pauta 
de votação. São realizadas 
normalmente às terças, 
quartas e quintas-feiras e 
compõem-se das seguin-
tes fases: Abertura, onde 
são feitas apresentações 
de matérias e demais co-
municações parlamenta-
res; Pequeno Expediente; 
Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.
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no interior

Em uma semana, Governo de Goiás leva 
Natal do Bem a mais de 120 cidades

o olhar atento, a ex-
pectativa de ga-
nhar um presente 

e a diversão marcaram 
o sábado de milhares de 
crianças pelo interior do 
Estado durante mais dia 
de entrega de brinquedos 
da campanha Natal do 
Bem. A iniciativa é do Go-
verno de Goiás, por meio 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
que deseja levar a magia 
e o espírito lúdico do Na-
tal para meninos e meni-
nas das famílias goianas 
mais carentes, em todas 
as cidades, com a entrega 
de 600 mil brinquedos. 
A distribuição teve início 
dia 30 de novembro, em 
Palestina de Goiás.

E todos devem parti-

cipar das festas. O gover-
nador Ronaldo Caiado, a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, o vice-governador 
Lincoln Tejota e todos os 
secretários e auxiliares 
do Governo de Goiás es-
tão empenhados em irem, 
pessoalmente, às cidades 
para ajudarem na distri-
buição dos brinquedos. A 
programação é que até 
21 de dezembro a entre-
ga tenha sido completada 
em todo território goiano. 
Neste segundo fim de se-
mana da ação, a projeção 
da OVG é que 120 cidades 
sejam contempladas até 
o final do domingo (8/12).

Em Goiânia, a festa de 
Natal da criançadas está 
programada para o próxi-
mo fim de semana, no dia 

15 de dezembro, a partir 
das 8 horas da manhã, no 
Ginásio Goiânia Arena. As 
datas, locais e horários 
das entregas do Natal do 
Bem podem ser conferi-
dos no site da OVG (www.
ovg.org.br).

Sábado de festa
Em Aparecida de Goiâ-

nia, na região metropoli-
tana da capital, o segundo 
maior município do Esta-
do, 11 pontos de entregas 
foram montados para fa-
zer a distribuição de 23 
mil brinquedos. A ordem 
é não deixar nenhuma 
criança sem o presente. 
A diversão começou logo 
pela manhã na Escola 
Municipal Francisco de 

Assis Nunes, que fica no 
Setor Madre Germana.  

Em Anicuns, a distri-
buição também foi no 
período manhã na Fei-
ra Coberta da cidade. Às 
8h, uma fila grande já se 
formava no local para o 
evento que começaria às 
9 da manhã. Os irmãos 
Victor Gabriel, 6, e as gê-
meas Manuela e Isabele, 
4, estavam na expectativa 
de pegar seus presentes. 
“Quero uma bola”, afir-
mou o menino. “Eu vou 
pegar uma boneca, e a 
minha irmã um quebra-
-cabeça”, contou Isabel-
le. “Todos eles estavam 
eufóricos. Ninguém aqui 
dormiu essa noite”, con-
fessou a avó dos três, a 

aposentada Maria Anália 
Moreira. Além deles, ela 
ainda estava com mais 
outras três crianças para 
ganhar os presentes. 

A dona de casa Jor-
delina Helena Almeida 
trouxe os dois filhos e os 
sobrinhos para o Natal do 
Bem na mesma cidade. 
Rodrigo Filho, 8, e Stefâ-
nia, 6, aguardavam na fila 
sem dúvida do presente 
que queriam: “Vou pegar 
uma boneca”, falou, em-
polgada, a pequena Ste-
fânia.  Já o irmão queria 
uma bola de futebol. “É 
ótimo isso aqui. Os meni-
nos amam e ainda podem 
tirar o dia para brincar. A 
minha menina está ado-
entada, com febre, mas 

chegando aqui esqueceu 
tudo”, ressaltou Jordelina. 

Assim como a Stefânia 
e o Rodrigo Filho, cerca de 
2 mil crianças de Anicuns 
tiveram o dia dedicados 
somente a elas. Entre as 
opções de brinquedos es-
tavam bola de futebol e 
vôlei, bonecas, carrinhos e 
jogos pedagógicos. Além 
da distribuição de presen-
tes, o Governo de Goiás, 
em parceria com a Prefei-
tura de Anicuns, promoveu 
uma série de atividades. 
No local eles puderam se 
divertir em um escorrega-
dor inflável, touro mecâ-
nico, cama elástica e uma 
piscina de bolinhas. Para 
fechar do dia, teve também 
algodão doce e pipoca. 

Previsão da Organização das 
Voluntárias de Goiás é fazer a entrega 
de 600 mil presentes em todo Estado 
até 21 de dezembro. “O Natal é uma 
data muito esp ecial, que nos ensina 
o que é amar, perdoar e aprender 
o sentido da humildade e da paz”, 
afirmam Caiado e Gracinha
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23 mil brinquedos são entregues para 
crianças carentes de Aparecida
A Prefeitura de Aparecida 
e o Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
entregaram neste sábado, 
07, cerca de 23 mil brin-
quedos para crianças ca-
rentes do município. Elas 
foram presenteadas com 
bolas de vôlei e futebol, 
carrinhos, bonecas e jo-
gos pedagógicos.

A entrega começou 
pela Escola Municipal 
Francisco de Assis Nunes, 
no setor Madre Germana 
I, e contou com a presen-
ça do prefeito Gustavo 
Mendanha, do vice-pre-
feito Veter Martins e do 
diretor administrativo da 

OVG, Wellington Matos, 
que representou a pre-
sidente da Organização, 
Gracinha Caiado; além do 
deputado federal Glaus-
tin da Fokus (PSC), que 
falou em nome do gover-
nador Ronaldo Caiado. 

“Estamos presente-
ando hoje milhares de 
crianças da nossa cidade, 
que talvez os pais não 
teriam condições de pre-
senteá-las neste final de 
ano. Nós estamos fazendo 
isso com muito carinho, 
em parceria com o go-
verno de Goiás e a OVG, e 
proporcionando um Natal 
feliz para as nossas crian-
ças de Aparecida”, afirmou 

Gustavo Mendanha. 
“O presente que elas 

estão recebendo hoje é 
a certeza de que estamos 
contribuindo também 
com a alegria das famílias 

carentes. Essa parceria do 
Governo de Goiás com a 
Prefeitura de Aparecida 
visa a proporcionar um 
Natal feliz e abençoado 
para as crianças. E vamos 

fazer chegar os presentes 
aos 246 municípios do 
nosso Estado”, pontuou 
Wellington Matos.

Gabriel Souza, 10 anos, 
foi até a escola no Madre 
Germana I em busca de um 
brinquedo e saiu contente. 
“Estou muito feliz. Ganhei 
uma bola novinha”, disse 
o garoto, emocionado. Jés-
sica Luiza, 7 anos, também 
ficou feliz com a boneca 
que ganhou. “Eu amei essa 
boneca. Agora vou brincar 
com minhas amigas”, co-
memorou a menina. 

Para facilitar o acesso 
aos presentes foram dis-
ponibilizados 11 pontos 
de distribuição em dife-

rentes regiões de Apareci-
da. Além do Madre Germa-
na, os brinquedos foram 
entregues na Vila Brasília, 
Cruzeiro do Sul, Jardim Ti-
radentes, Jardim Olímpico, 
American Park, Jardim das 
Hortências, Jardim Nova 
Olinda, Comendador Wal-
mor, Setor Andrade Reis e 
Pontal Sul II.

Yasmin Bezerra Feitosa, 
9 anos, também pegou seu 
presente e diz que ficou 
satisfeita. “Eu gostei muito 
do presente que ganhei”, 
disse ela ao sair da Escola 
Estadual Michelle Prado, 
no Jardim das Hortênsias, 
um dos pontos de distri-
buição dos brinquedos. 
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PREVENÇÃo À aiDs
Na próxima terça-feira (10), Mega Moda 

Shopping e Secretaria Estadual de Saúde 
realizam atividades em campanha de 

Prevenção à Aids. A partir das 09 horas, será 
possível realizar o teste rápido de HIV, de 

forma gratuita, na Praça da Moda, localizada 
no piso G3 do Mega Moda Shopping. Além 

disso, quem passar pelo local também 
receberá orientações sobre prevenção.   

Aberto ao público em geral, o evento 
também distribuirá preservativos, o meio 

mais eficaz de evitar a transmissão do vírus.

sNaK sNacK
Criada para conquistar os paladares mais 

exigentes, a hamburgueria SNAK SNACK é a 
pioneira em Goiânia a oferecer um hambúrguer 

feito a base de plantas, que propõe textura 
e sabor de carne bovina, o SNAK Veggie. A 

novidade só foi possível graças à parceria 
com a Fazenda Futuro, startup brasileira 

de carne plant-based (ou “carne vegetal”). 
Além da opção vegana, a casa também traz 

hambúrgueres tradicionais e salsicha especial - 
sem conservantes, feita a base de carne bovina 

e suína, em suas receitas autorais.

DEsTiNo 
Muito além do carnaval e do agito, Porto 

Seguro é uma ótima cidade para viajar em 
família. A região oferece muitos passeios 

ideais para levar crianças e hospedagens com 
diversas opções de lazer. Nada melhor do que 

sol e praia pra sair da rotina e relaxar não é 
mesmo!? A CVC, maior agência de viagens do 

país, oferece embarque para Porto Seguro 
com saída dia 14 de dezembro, em voo direto 

saindo de Goiânia. Valores a partir de 146 reais 
dividido em 12 vezes, incluindo passagem 
aérea, hospedagem com café da manhã, 

traslados e passeios.

coMPRas 4.0
O carrinho é virtual, mas a experiência é 

real. Essa é a proposta da República da 
Moda, primeira loja de moda de atacado em 

plataforma omnichannel do País, inaugurada 
no último fim de semana no Estação da 
Moda Shopping, em Goiânia. A startup 

une duas pontas da produção de moda, o 
confeccionista e o comprador atacadista, 

com conforto e através da tecnologia. Estão 
disponíveis 100 fabricantes que oferecem 
mais de 100 mil peças a preço de fábrica. 

Cerca de 3 mil pessoas passaram pela loja 
nos dois dias de abertura.  Na inauguração 

no último fim de semana, atraiu cerca de 3 mil 
pessoas de estados como São Paulo, Minas 

Gerais, Maranhão, Mato Grosso e Pará.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Maison Alexandrine - A estilista portuguesa, radicada no Brasil, Alexandra Fructuoso,  recebeu 
convidados em Goiânia para o lançamento da pop-up store exclusiva Maison Alexandrine.

Sicredi - O gerente de processos, 
Alexander Ossuna, o presidente da 
Sicredi União MS/TO Celso Ramos 
Regis e o gerente de marketing 
Eduardo Mireski no coquetel em 
comemoração aos 30 anos da 
Central Sicredi Brasil Central

2

3

4

Convidados - Fernando Parrode, 
Kamila Duarte, Gilce Reis e Dr 
Dieick de Sá eram convidados para 
o lançamento da pop-up store 
exclusiva Maison Alexandrine.
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Evento - O presidente da Central 
Sicredi Norte Nordeste, Wilson 
Ribeiro, o presidente da Central 
Sicredi Brasil Central, Celso Figueira 
e o presidente da Sicredipar, 
Manfred Alfonso Dasenbrock no 
evento que aconteceu no Oliveira’s 
Place.
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natal
Considerado o melhor mês para o comércio, em razão do Natal, dezembro promete uma inje-
ção de R$60 bilhões na economia, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o que corresponde ao total que bra-
sileiros gastaram o ano todo, em outras datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos 
Namorados e Dia das Crianças. A pesquisa também identificou que 77% dos entrevistados 
pretendem gastar, em média, R$125 por presente.

Vegano
Criada para conquistar os paladares mais exigentes, a SNAK SNACK é a pioneira em Goiânia 
a oferecer um hambúrguer feito a base de plantas, que propõe textura e sabor de carne bovi-
na, o SNAK Veggie. A novidade foi possível graças à parceria com a Fazenda Futuro, startup 
brasileira de carne plant-based (ou “carne vegetal”). Além da opção vegana, a casa também 
traz hambúrgueres tradicionais e salsicha especial - sem conservantes, feita a base de carne 
bovina e suína, em suas receitas autorais. Com inspiração nova-iorquina, a SNAK SNACK tem 
60 lugares, ‘open kitchen’ para que os clientes vejam seus sanduíches sendo montados. 

Promoção
O Buriti Shopping realiza até o dia 26 de dezembro, a Campanha Natal pra Vida Toda. Neste 
ano, o shopping oferecerá a maior premiação no período natalino, que inclui um apartamen-
to, um carro modelo T-Cross e cinco óculos da marca Rayban por dia (a partir do dia 8 de 
dezembro), totalizando mais de 300 mil reais. A cada R$ 100 em compra, o cliente terá direito 
a um cupom. O sorteio final acontece no dia 27 de dezembro, às 20 horas.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Picanha Bacon
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Receita abre consulta ao 7º lote de 
restituição do Imposto de Renda

o sétimo lote de res-
tituição do Impos-
to sobre a Renda 

da Pessoa Física (IRPF) 
2019 estará disponível 
para consulta a partir de 
hoje (9). O lote contem-
pla também restituições 
residuais dos exercícios 
de 2008 a 2018.

O crédito bancário para 
320.606 contribuintes 
será realizado no dia 16 
de dezembro, totalizando 
R$ 700 milhões, dos quais 
R$ 172.952.366,78 são 
para contribuintes com 
preferência: 3.308 idosos 
acima de 80 anos, 21.410 
com idade entre 60 e 79 
anos, 3.172 contribuintes 
com alguma deficiência 

física ou mental ou do-
ença grave e 9.789 cuja 
maior fonte de renda 
seja o magistério.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o 
contribuinte deverá aces-
sar a página da Recei-

ta na internet, ou ligar 
para o Receitafone 146. 
Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo pro-

cessamento. Nessa hipó-
tese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregulariza-
ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.

A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para ta-

blets e smartphones, o que 
facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar di-
retamente nas bases da 
Receita Federal informa-
ções sobre liberação das 

restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da inter-
net, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF - De-
claração do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência 
do BB ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento por 
meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefo-
ne especial exclusivo para 
deficientes auditivos) 
para agendar o crédito 
em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Serão liberadas 
também 
declarações 
residuais de 
2008 a 2018 M
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Em julho, o McDonald’s lançou o Picanha Cheddar Bacon, o Picanha das Ga-
láxias, e seu sabor conquistou os consumidores. Agora, antes que o ano aca-
be, a rede traz o mais novo sanduíche da linha, o Picanha Bacon Crispy, aos 
restaurantes da rede. A novidade é feita com pão mix gergelim, hambúrguer 
de picanha, farofa de bacon, queijo emental e maionese artesanal. É uma 
receita inédita trazendo o hambúrguer (com uma ou duas carnes) com um 
corte mais nobre e suculento do Brasil. Além do novo sanduíche, a Batata 
Rústica Bacon Crispy chega também ao cardápio do Méqui.
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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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pentacampeão!

Nos pênalts, Brasil bate a Argentina 
e conquista o Sul-Americano Sub-15

solta o grito de pen-
tacampeão! Após 
empatar em 1 a 1 

no tempo regulamentar, o 
Brasil foi 100% na disputa 
por pênaltis e despachou a 
Argentina por 5 a 3, fican-
do com a taça de campeão 
do Sul-Americano Sub-15, 
na noite deste domingo 
(8), no Defensores Del Cha-
co, em Assunção (PAR). O 
resultado demonstra a for-
ça da base canarinho, que 
faturou o quinto título da 
competição (2005, 2007, 
2011, 2015 e 2019).

Os garotos do Brasil 
foram superiores na eta-

pa inicial, indo para o in-
tervalo no Defensores Del 
Chaco com maior posse 
de bola, mais tentativas 
de gol e vencendo por 1 
a 0. Após quase abrir o 
placar logo aos seis mi-
nutos, em finalização de 
Matheus Nascimento, e 
depois aos 15, quando 
Ângelo arrancou pela 
esquerda e chutou tiran-
do tinta da trave, a Se-
leção teve pênalti a seu 
favor aos 34. Na cobran-
ça, Vinicius bateu com 
categoria e colocou a 
Canarinho na frente. An-
tes do fim, na marca dos 

40, a Seleção fez bela 
trama ofensiva: Matheus 
Nascimento ajeitou de 
calcanhar para Sávio, 
que tentou a finalização 
mas chutou para fora.

A Canarinho voltou para 
o segundo tempo e, em um 
breve cochilo da defesa, o 

camisa 11 Jaime entrou 
costurando, invadiu a área 
e empatou para a Argen-
tina. Mais tarde, o time 
brasileiro ainda perdeu o 
zagueiro Rômulo, expul-
so direto pela arbitragem 
peruana. Na marca dos 19, 
a Seleção por pouco não 

desempatou: Daniel rou-
bou a bola no meio, pu-
xou contra-ataque e tocou 
para Sávio. O camisa sete, 
ao tentar tirar do goleiro, 
acabou chutando rente à 
trave. Aos 39, Andrey pe-
gou sobra dentro da área, 
mas o chute - que tinha 

endereço certo - desviou 
na defesa e foi para es-
canteio. Mesmo com a 
pressão verde e amarela, 
o duelo decisivo acabou 
indo para os pênaltis.

E só deu Brasil nas 
cobranças, fechando a 
disputa com 100% de 
aproveitamento: Vinicius, 
Daniel, Kauê, Andrey e 
Kaiky Fernandes garanti-
ram os cinco gols brasi-
leiros. De forma brilhante, 
o goleiro Mycael defen-
deu a batida de Lucas 
Romero e o Brasil soltou 
o grito de pentacampeão!

Brasil
Mycael; Vinicius, Rô-

mulo, Kaiky Fernandes e 
Biro; Kauê, Robinho (Ma-
theus França) e Arthur 
(Daniel); Sávio (Leonardo 
Ataide), Ângelo (Andrey) 
e Matheus Nascimento 
(Matheus Lima) - Técnico: 
Paulo Victor Gomes.

Após empate em 1 a 1 no 
Defensores Del Chaco, Mycael 
agarra pênalti, Seleção acerta as 
cinco cobranças e fatura o Sul-
Americano Sub-15 pela quinta vez
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