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apartamentos

hAbITAção

Gustavo Mendanha e Ronaldo Caiado inauguram pavimentação asfáltica
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Previdência estadual, 
mais que uma necessidade
Um dos maiores gargalos da administração pública es-
tadual em praticamente todas as unidades da Federa-
ção é o desequilíbrio no setor previdenciário. Resultado 
da atuação de gestões pouco zelosas nas últimas três 
décadas, que com base na realidade atual, a dedução é 
que estiveram mais preocupadas em garantir à reelei-
ção de governantes mais interessados em se perpetuar 
nos cargos, do que servir à coletividade. Com isso, no-
mearam em excesso, deram aumentos e vantagens des-
medidas a servidores públicos sem pensar nas consequ-
ências, como se a administração fosse capaz de resistir 
a tanto, por tanto tempo. Como se não houvesse um li-
mite para a farra de gastos nessas últimas décadas, sem 
o risco de um dia chegar ao fundo do poço. Com isso, 
até as maiores administrações do País se afundaram 
em dívidas, ampliando o quadro de desequilíbrio nas 
contas do setor previdenciário, a exemplos de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Goiás, 
Estado assumido por Ronaldo Caiado, em janeiro, a 
situação não é diferente. Conforme dados divulgados 
recentemente pela Secretaria de Economia, a soma de 
tudo que se arrecada aqui para cobrir os gastos com a 
previdência já foi ultrapassada pela soma dos gastos 
no pagamento de aposentadorias, pensões e inativos 
em geral. Daí, a situação de insustentabilidade em 
que se tornou o setor de previdência no Estado.   
Por isso, a aprovação do projeto de reforma da Previdên-
cia, encaminhado por Caiado à Assembleia Legislativa, 
não ser mais possível adiar. É urgente sua aprovação 
para aliviar o caixa do Tesouro, pra ver se sobra algum 
dinheiro para financiar investimentos em áreas importan-
tes, para atender a demandas da população, como segu-
rança pública, educação e saúde, por exemplo. O projeto 
está tramitando na Assembleia e dever ir à apreciação dos 
deputados em plenário, o mais rapidamente possível.
Mas segundo avaliação de deputados ouvidos pela co-
luna, a tendência e aprovação da matéria sem maiores 
dificuldades. A impressão que se percebe no dia a dia 
dos goianos é que a própria população já tem conhe-
cimento do estado de gravidade das finanças estaduais 
assumidaa por Caiado, principalmente no setor de de-
sequilíbrio da previdência. E esse conhecimento da po-
pulação da situação de insustentabilidade das finanças 
goianas faz refletir no comportamento dos deputados, 
levando-os a apoiar o projeto de reforma nessa área.

poR ondE anda?
Sérgio Cardoso, sempre tão animado com a articulação 
política, antes de virar conselheiro do Tribunal de Con-
tas dos Municípios (TCM). Cunhado do ex-governador 
Marconi de Marconi Perillo, Sérgio Cardoso coordenava 
as ações do governo estadual nos municípios, principal-
mente em anos de eleições municipais. Com atenção es-
pecial na eleição de Guapó, onde o irmão Cleomar Cardo-
so já foi eleito prefeito.

anda sumido
Antônio Faleiros, ex-secretário de Saúde e mais pode-
roso integrante do governo de Henrique Santillo e ex-
-deputado federal pelo PSDB, na década de 90.

caiado ao pé do ouvido
Com a habilidade e a discrição adotadas pelos políti-
cos bem sucedidos no exercício da atividade, o gover-
nador Ronaldo Caiado vem conversando com alguns 
dos melhores nomes da política estadual, o que pode 
desaguar na reunião do maior agrupamento partidário 
do Estado ao seu lado, em 2022. A ex-senadora Lúcia 
Vânia já desempenha importante papel em uma das 
pastas mais importantes do governo, a Secretaria de 
Cidadania. Em entrevista a essa coluna há duas sema-
nas, o ex-deputado Roberto Balestra (PP), que apoiou 
o tucano zé Eliton em 2018, não descartou a possibili-
dade de ainda vir a fazer política com Caiado no futuro, 
ao lado de quem lembrou que sempre fez política; e 
o PP oficializou sua ida para a base, com compromis-
so de compor a chapa majoritária do democrata, na 
eleição de 2022. Mas estejam certos de que ainda tem 
mais gente importante da política estadual já sendo 
observada pelo caiadista.  

REfoRma 1
Pintou clima de reforma na equipe do governador Ronal-
do Caiado, com possibilidade de substituições e remane-
jamentos, na virada do ano.

REfoRma 2
Não estão descartados também ajustes na equipe do 
prefeito de Goiânia, Iris Rezende, embora com volume 
bem menor que o desenhado na equipe do governador. 
É o que prevê um vereador na capital.

Áudios cRiticam 
convEnção do mdB
Vêm circulando na internet nesses últimos três 
áudios gravados supostamente por militantes do 
MDB, com pesadas críticas à convenção do parti-
do, realizada sábado no Centro de Convenções.  São 
críticas ao baixo comparecimento de lideranças e de 
militantes, fatos por eles atribuídos principalmente 
à condução do partido. Embora não haja identifica-
ção de quem fala, parece se tratar de pessoas com 
muito conhecimento sobre o partido.    

adiB no govERno
Há especulação no meio político de que o prefeito 
de Catalão, Adib Elias (sem partido), pode trocar a 
candidatura à reeleição para assumir pasta na equi-
pe do governo de Ronaldo Caiado. Caso seja con-
firmada essa reengenharia política, um nome da 
base aliada de Caiado que vem aparecendo bem em 
pesquisas de consumo interno, segundo informação 
obtida pela coluna, é o do atual vice-presidente da 
Agehab, Luiz Sampaio, que disputou a eleição para 
a Assembleia Legislativa em 2018. Luiz Sampaio é 
também vice-presidente do PTB em Goiás. 

sinais dE fadiga
O surgimento de nomes novos no cenário político de 
Catalão, a exemplo do que vem ocorrendo em relação 
a Luiz Sampaio já podem ser sinais de fadiga na dico-
tomia Adib Elias x Jardel Sebba, que há anos domina as 
disputas no município? Há quem avalie que sim, com o 
argumento de que o povo catalano pode ter chegado 
à conclusão de que restringir a política no município 
a dois políticos apenas – aliás a dois primos – não é 
mais compatível com o “banho de modernidade” que 
a cidade vem experimentando nos últimos anos. “Res-
tringir a vida partidária de Catalão a dois líderes políti-
cos só interessa a ales, por melhores que sejam ou por 
mais que já tenham feito para o município”, resumiu 
um ex-deputado da região.  
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Moro, notícia 
ruiM para pt

O atual ministro da Justiça continua levando 
dor-de-cabeça aos seguidores de Lula. A últi-
ma rodada da pesquisa DataFolha mostra que 
ele é o auxiliar de Jair Messias mais conhecido 
entre a população. Claro que boa parte dessa 
fama se deve ao trabalho na Lava Jato, com 
respaldo da grande mídia, com direito a 
embate direto com o ex-presidente Lula. 
Moro aparece com nota azul, mais de 20% 
a mais de avaliação positiva do que o pre-
sidente. Ele é conhecido por mais de 90% 
dos pesquisados, o que o coloca como po-
tencial candidato a qualquer cargo eletivo, 
mesmo que ele não tenha declarado nada 
neste sentido. Objeto do ódio petista, Moro 
é aquele auxiliar que dificilmente pode ser 
demitido sem causar trauma. 

Fiéis escudeiros
Paulo Gudes (Economia) é o segundo mais co-
nhecido, segundo a pesquisa. Damares Alves, 
aquela do menina vete rosa, menino veste 
azul, é a segunda mais bem avaliada. 

copo no Meio
Presidente Bolsonaro viu seu índice de apro-
vação estagnar. Quer dizer que não caiu. Mas 
está naquele patamar dos 30% que costu-
mam apoiar qualquer governo. 

casuísMo
Falando em Bolsonaro, o presidente continua 
enrolado com o novo partido. Primeiro, quis 
a validade de assinaturas eletrônicas. Conse-
guiu, mas o sistema de validação deve inviabi-
lizar o registro da sigla para participar das elei-
ções do ano que vem. O presidente busca uma 
saída com um grupo de advogados para bus-
car parte do fundo partidário do PSL. Juridica-
mente, não existe essa possibilidade. Mas, no 
Brasil, o governo sempre é muito forte. 

seMpre Mourão
Depois de muita polêmica, coube ao vice-presi-
dente viajar de última hora para representar o 
Brasil na posse do novo presidente argentino. 

Mais uMa
Ao acertar filiação ao PL, a vereadora Dra Cris-
tina dá mais um passo para viabilizar candida-
tura à prefeitura de Goiânia. Em 2016, foi a se-
gunda mais votada, com mais de 9 mil votos, 
ficando atrás do fenômeno Jorge Kajuru. Não 
fosse o PSDB, seu atual partido, seria deputa-
da estadual hoje. Dra Cristina negociava com 
o PDT, mas está apostando no apoio de Mag-
da Moffato para ter estrutura de campanha. 

divã tucano
O PSDB continua tentando viabilizar candi-
datura à Prefeitura de Goiânia. Sem Dra Cris-
tina, cresce ainda mais o nome do deputado 
estadual Talles Barreto, que tem sido a voz 
mais forte em defesa do legado marconista. 
O grande desafio é azeitar o discurso. Justa-
mente no momento em que o outro vereador 
da sigla, Anselmo Pereira, é lembrado para ser 
líder do prefeito Íris Rezende (MDB).

aposta viária
Um município como Goiânia não tem estra-
das. Sobram avenidas para o tocador de obras. 
E Íris Rezende vem apostando nas grandes 

obras viárias para dar viabilidade à sua gestão. 
Depois da trincheira da Rua 90, estão na fila 
novos trechos do BRT e dois viadutos. 

três prograMas
Em 2020, Goiás contará com três programas 
de incentivos fiscais. Em função do respeito a 
contratos em vigor, os programas antigos não 
podem ser extintos. Com isso, o Fomentar dos 
tempos de Íris Rezende governador e o Produzir, 
criado na gestão de Marconi Perillo, seguem ati-
vos, ao lado do ProGoiás, que leva a assinatura 
do atual governador Ronaldo Caiado. 

inspiração
O novo programa segue inspiração de me-
canismo semelhante do Mato Grosso do 
Sul, prevendo descontos menores para os 
impostos devidos. 

voz eMpresarial
Presidente da FIEG, Sandro Mabel vem sendo 
voz forte. Primeiro, foi na defesa dos incentivos 
fiscais, inclusive na CPI da Alego. Agora, diz con-
fiar na Enel, em meio à guerra que envolve a em-
presa e o governador Ronaldo Caiado. 

proMessa
Caiado promete sancionar rapidamente o 
projeto de lei de encampação da empresa, 
caso seja aprovado pela Assembleia. 

na terrinha
Goiano de Bela Vista, 
o vice-presidente da 
Confederação Na-
cional da Indústria, 
Paulo Afonso Ferrei-
ra, estará na capital 
nesta quinta. Atende 
convide do Grupo de 
Líderes Empresariais 
para participar de 

palestra-almoço, onde vai analisar as atuais 
reformas, feitas e em curso, no Congresso na-
cional, e as perspectivas da economia para o 
ano que vem. 

piada pronta
Voltamos aos tempos de Sarney, com o dó-
lar em alta e o Cruzeiro caindo... 

restaM três
Com a queda do Cruzeiro, restam apenas Flamen-
go, Santos e São Paulo como clubes que nunca 
disputaram a Segundona do futebol brasileiro. 

olho no sono

Nutrólogo Ribamar Cruz conversa sobre fi-
siologia e tecnologia do sono. Nesta terça, na 
inauguração da nova unidade da Lih Expe-
riência, no Shopping Bouganville.

por que?
O eterno presidente Lula tem menos mídia 
agora que está livre.

marcelohel@gmail.com

“No fundo, não há bons ou 
maus. Há apenas os que 
sentem prazer em fazer 
o bem e os que sentem 

prazer em fazer o mal. Tudo 
é volúpia”.  (Mário Quintana)

ovg

Secretária Andréa Vulcanis faz entrega de brinquedos 
do programa Natal do Bem no Nordeste goiano
crianças de Cavalcante, 

Alto Paraíso e Teresi-
na de Goiás recebem 

presentes e participam 
de atividades. Iniciativa 
da OVG distribui 600 mil 
brinquedos em todos os 
municípios de Goiás.

A secretária de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Se-
mad), Andréa Vulcanis, 
participou, neste sába-
do (07/12), do programa 

Natal do Bem, iniciativa 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
em parceria com o Gover-
no do Estado. Recebem 
brinquedos crianças de 
Cavalcante, Alto Paraíso e 
Teresina de Goiás. 

O programa Natal do 
Bem distribui 600 mil brin-
quedos em todos os muni-
cípios do Estado. A secretá-
ria levou a mensagem de 
Natal e de Ano-Novo do 

governador Ronaldo Caia-
do e da primeira-dama, 
Gracinha Caiado. 

“Estamos muito feli-
zes com a oportunidade 
de fazer a alegria dessas 
crianças e das famílias 
do Nordeste goiano”, diz 
Andréa Vulcanis. “Que to-
dos tenham muita paz e 
alegria neste Natal, que 
consigamos fazer de Goiás 
um Estado mais justo para 
todos”, concluiu.
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aparecida de GoiÂnia

Gustavo Mendanha e Ronaldo Caiado 
inauguram pavimentação asfáltica

a solenidade de en-
trega do benefí-
cio contou com 

a presença do prefeito 
Gustavo Mendanha, vice-
-prefeito Veter Martins, 
do governador Ronaldo 
Caiado, além dos deputa-
dos estaduais Delegado 
Eduardo Prado e Cairo 
Salim, secretários munici-
pais e vereadores.

Foram asfaltados um 
total de 18 mil metros 
quadrados (m²), numa 
extensão de 2,5 quilô-
metros. Também foram 
construídos 4,9 mil m² 
de meio-fio, galerias plu-
viais, além da sinalização 
de trânsito. O investimen-
to custou R$ 1,4 milhão 
por meio de convênio 
entre a administração 
municipal e o governo do 
Estado.

“Estamos entregando 
hoje mais uma obra de 
infraestrutura e que vai 
mudar a vida de quem 

mora na região. Espero 
que a prefeitura e o go-
verno do Estado possam 
fazer mais parcerias e 
garantir mais benefícios 
para a população de Apa-
recida”, afirmou o prefeito 
ao fazer o descerramento 
da placa ao lado do go-
vernador.

Ronaldo Caiado des-
tacou a importância de 
parcerias do Estado como 
município. “Mesmo com 
dificuldades o objetivo 
é fazer parceiras, cum-
prir o seu compromisso 
e auxiliar naquilo que é 
benefício para a popula-
ção. Busco parcerias com 
todos os prefeitos e neste 
momento com o prefeito 
Gustavo. Nós avançamos 
de forma conjunta, ex-
pandindo o asfalto para 
o setor Conde dos Arcos e 
proporcionando qualida-
de de vida para a popu-
lação”, disse o governador.

Para o secretário de 

Infraestrutura, Mário Vi-
lela, a entrega do bene-
fício era um sonho dos 
moradores. “Estamos re-
alizando obras na cidade, 
asfaltando os bairros com 
ruas de terra, tirando a 
população da poeira e da 
lama, e garantindo me-
lhores condições de vida 
para todos”, afirmou.

Visita à prefeitura
Após a inauguração, 

o prefeito seguiu com o 
governador até a Cidade 

Administrativa da Pre-
feitura de Aparecida, no 
Residencial Solar Central 
Park. O novo prédio com 
seis pavimentos foi inau-
gurado em 7 de outubro 
deste ano.

Na ocasião, Gustavo 
Mendanha apresentou a 
Ronaldo Caiado as insta-
lações da Central de Inte-
ligência Tecnológica (CIT) 
onde funcionará o Data 
Center – com sistema de 
armazenamento de dados 
da prefeitura – e a central 

de videomonitoramento 
do município.

O prefeito afirmou 
mostrou ao governador 
o mapa que mostra os 
pontos estratégicos da 
cidade em que 600 novas 
câmeras serão instaladas 
em ruas e avenidas de 
grande fluxo. “Queremos 
com este investimento 
reduzir o índice de crimi-
nalidade em Aparecida e 
garantir mais segurança 
para as pessoas”, afirmou 
Gustavo.

O gestor municipal 
citou que a central de 
videomonitoramento irá 
contar com a integração 
de todas as forças, como 
as polícias Militar e Ci-
vil, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Civil, SAMU, se-
cretarias de Meio Am-
biente e de Trânsito.

“Isso vai ser uma re-
ferência”, completou Ro-
naldo Caiado ao conhecer 
as instalações da Central, 
que será inaugurada em 
pouco tempo.

A Prefeitura de Aparecida e o Governo 
de Goiás inauguram na tarde desta 
segunda-feira, 09, a pavimentação 
asfáltica do setor Conte dos Arcos

En
io

 M
ed

ei
ro

s
FreiberGue rubens

Iris Rezende recebe visita do Secretário 
Nacional de Segurança Pública
O prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, recebeu na tar-
de desta segunda-feira 
(09/12) a visita do secre-
tário Nacional Adjunto de 
Segurança Pública, Frei-
bergue Rubens do Nas-
cimento, e do Diretor da 
Força Nacional, Antônio 
Aguinaldo de Oliveira, 
para tratarem das ações 
realizadas no municí-
pio pelo programa Em 
Frente Brasil. Também 
participaram da visita 
representantes da Polí-
cia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás (CBMGO).

Goiânia é a única capi-
tal do país a fazer parte 
do programa, lançado em 

agosto com o objetivo de 
promover ações integra-
das entre os governos 
Federal, Estadual e Mu-

nicipal nas mais diversas 
áreas, como segurança, 
saúde, educação, esporte, 
cultura, habitação e ge-

ração de empregos. Tam-
bém fazem parte do pro-
grama os municípios de 
Ananindeua-PA, Paulista-

-PE, Cariacica-ES e São 
José dos Pinhais-PR. 

O secretário de Segu-
rança Pública também 
aproveitou a oportuni-
dade para se reunir com 
representantes locais 
do projeto, que em Goi-
ânia é coordenado pelo 
secretário Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação, Henrique Al-
ves. Durante o encontro, 
foram discutidas ques-
tões referentes às ações 
da Fase 1 do Programa. 
Dados apontam a redu-
ção em cerca de 49% dos 
índices de criminalidade 
na cidade após a implan-
tação da iniciativa.

Outro ponto discutido 

foi a Fase 2 do Programa, 
que deve ser iniciada em 
fevereiro de 2020 e que 
tem por base os dados 
levantados por pesqui-
sadores do Instituto 
Federal Goiano (IFG). “O 
diagnóstico realizado 
pela instituição de en-
sino e por técnicos das 
secretarias municipais e 
estaduais envolvidas no 
Em Frente Brasil serão 
utilizados para as toma-
das de decisões na se-
gunda fase do programa, 
quando, além do Ministé-
rio da Justiça, envolverá 
também os ministérios 
da Saúde, Educação e De-
senvolvimento Regional”, 
afirmou Henrique Alves.
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NaTal
Presentear é um ato de amor, e por meio 

de um presente podemos expressar 
esse nobre sentimento que se manifesta 

especialmente em datas importantes. 
Pensando nesse momento, o Boticário 
traz o “Compre e Doe” em que, a cada 

Kit de Natal ou Eau de Parfum vendidos, 
a marca doa um valor para Instituições, 

como, o Instituto de Apoio a Crianças e ao 
Adolescente com Doenças Renais (ICRIM), 
Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil 
Darcy Vargas, que tratam de pessoas que 

precisam ser transplantadas.

FilTRo solaR
Estudantes de medicina do Centro 

Universitário de Brasília (UniCEUB) que 
participam da diretoria da Liga Acadêmica de 

Dermatologia (Liaderm) criaram um projeto 
social visando arrecadação de filtros solares 

para a proteção da pele dos voluntários 
que estão recolhendo o óleo derramado no 

litoral brasileiro. A iniciativa coincide com 
o dezembro laranja, mês de prevenção ao 

câncer de pele. As goianas Larissa Belém  
(fundadora) e Isabella Andrade (diretora)  

integram o projeto, que ja arrecadou 
centenas de unidades de filtros solares.

soBREMEsa
Quem visitar os restaurantes do 

McDonald’s de todo o Brasil poderá 
experimentar três tipos de chocolates 

perfeitos para se jogar sem medo de ser 
feliz. O novo McFlurry Oreo & Laka & 

Diamante Negro, sobremesa composta 
por mini Oreo, Laka Diamante Negro, 

cobertura de chocolate e quatro voltas de 
mix de baunilha.

Hackacoop -  
TRaNsFoRMaNdo 

JuNTos
O Sicredi (Planalto Central) é um dos 

apoiadores da primeira edição do evento 
HackaCoop -  Transformando Juntos, que 
acontece dia 14 de dezembro, no Centro 

de Convenções Israel Pinheiro, em Brasília-
DF. O evento é promovido pelo SESCOOP/

DF, sob supervisão e gerenciamento do 
[N] GPjr. Estarão disponíveis 50 vagas e 

a inscrição é totalmente gratuita. Para 
participar basta ter mais de 18 anos e 

estar de acordo com os termos do edital 
do evento através do portal http://bit.

ly/hackacoop2019, no período de 4 a 
11 de dezembro de 2019. O projeto visa 

trazer soluções inovadoras para situações 
comuns no cooperativismo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Casa de SER - A empresária Vicky Merzian Bittar e os psicólogos Karla Cerávolo e Danilo Suassuna 
abrem para o público dia 16, a Casa de SER, um espaço para crianças no St. Sul em Goiânia.

Desapego - Promovido pelas empresárias Débora 
Vitória, Amanda Batista, Andressa Bogacki e Ana Lara 
Miranda, o Café Bazar Closet acontece nesta quarta e 
quinta-feira (11 e 12), das 12h às 22h, no decorado do 
Marista Prime Residence.

2 3

4

Solidariedade e beleza - A dermaticista Karine Gouveia 
organizou uma ação de Natal pela clínica de estética que leva 
seu nome e alimentos não perecíveis poderão ser trocados por 
procedimentos. A cada 3kg de alimento, é possível realizar um 
peeling de diamante e uma máscara de ouro. A troca pode ser 
feita até o próximo dia 15 de dezembro.
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Cantata - Alunos de 7 a 12 anos da escola Marco Music e o 
violinista Gabriel Figueiredo, de 13 anos, vão se apresentar 
na Cantata de Natal do Instituto Rizzo 2019 nos dias 10, 
11 e 12 de dezembro, sempre a partir das 19h30.
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TErra iNDÍGENa

Ministério da Justiça autoriza 
Força Nacional em Terra Guajajara

Portaria do Ministé-
rio da Justiça auto-
riza o emprego da 

Força Nacional de Segu-
rança Pública em apoio 
à Fundação Nacional do 
Índio (Funai) na Terra 
Indígena de Cana Brava 
Guajajara, localizada no 

Maranhão.
A medida tem por 

objetivo “garantir a in-
tegridade física e moral 
dos povos indígenas, 
dos servidores da Funai 
e dos não índios” na re-
gião pelo prazo de 90 
dias, contados a partir 

do dia 10 de dezembro e 
podendo ser prorrogado, 
se necessário.

De acordo com a 
portaria, que deve ser 
publicada no Diário 
Oficial da União desta 
terça-feira (10), o con-
tingente será defini-

do pelo ministério, de 
acordo com planeja-
mento a ser definido.

A medida é em res-
posta ao atentado con-
tra líderes indígenas 
Guajajara, ocorrido no 
último sábado (7) na 
BR-226, entre as aldeias 

Boa Vista e El Betel.
Duas mortes foram 

confirmadas pela Se-
cretaria de Direitos Hu-
manos e Participação 
Popular do Maranhão. 
Segundo a secretaria, há 
dois índios feridos em 
decorrência do ataque.

Objetivo 
é garantir 
integridade 
de indígenas e 
servidores da Funai
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DirEiTos HumaNos

Brasil avança no IDH em 2019, 
mas terá novos desafios em 2020
Relatório de Desenvolvi-
mento Humano de 2019 
mostra que o país teve 
sucesso no controle de 
certas desigualdades (ex-
pectativa de vida e renda 
média), mas será confron-
tado por novos desafios. 
O Brasil passou da 78ª 
para a 79ª posição global, 
e ficou empatado com 
a Colômbia. Na América 
Latina, ocupa a quarta 
posição, atrás do Chile, da 
Argentina e do Uruguai. O 
crescimento no índice foi 
de 0,001 ponto em rela-
ção ao ano anterior.

“O que é importante é 
notar o crescimento no 
IDH. O índice é relativo e 

sofre alterações também 
dos outros países, que 
podem subir ou descer. O 
que é importante é notar 
a evolução. A nota que 
dou é positiva. O Brasil 
continua a fazer progres-
so, apesar de a economia 
ter sido pior que o espe-
rado. O crescimento do 
Brasil é sólido, positivo 
e sustentado”, afirmou o 
diretor de Desenvolvi-
mento Humano da ONU, 
Pedro Conceição.

O estudo deste ano 
apresenta algumas novi-
dades. Entre elas, mudan-
ças na metodologia de 
avaliação da qualidade de 
vida dos cidadãos dos 189 

países analisados. “O Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 
(PNUD) está apresentando 
novas ideias para [medir] o 
desenvolvimento. Isso sig-
nifica romper paradigmas. 
Queremos mudar a visão 
do progresso e do desen-
volvimento pela ótica da 
renda, pela ótica das mé-
dias, e que é possível espe-
rar até o último momento 
para tomar decisões. O 
desenvolvimento é multi-
dimensional, e as médias 
podem esconder desi-
gualdades. Isso atravanca 
o progresso”, explicou a 
coordenadora do relatório, 
Betina Ferraz Barbosa.
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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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Brasileiro conquista última etapa 
do Circuito Mundial de Longboard

o brasileiro Rodri-
go Sphaier con-
quistou no último 

sábado (7) o título do 
Taiwan Open of Surfing, 
última etapa do Circuito 
Mundial de Longboard.

Na decisão, o brasilei-
ro superou o norte-ame-
ricano Taylor Jensen por 
16,60 a 13,27, que é tri-
campeão da modalida-
de. Mas o título do cir-
cuito mundial de 2019 
acabou nas mãos de 
outro norte-americano, 
Justin Quintal, que foi 
derrotado por Rodrigo 
nas semifinais. 

Vice mundial 
no feminino

Na disputa entre as 

mulheres as expecta-
tivas se concentravam 
em um possível título 
mundial da brasileira 
Chloé Calmon.

A atleta do Bra-
sil acabou parando 
nas semifinais, ao ser 
derrotada por 13,57 
a 10,70 pela francesa 
Alice Lemoigne.

Com o tropeço da 
brasileira, a havaiana 
Honolua Blomfield viu 
o caminho livre para 
ficar com o título mun-
dial após superar Le-
moigne na decisão.

Assim, Chloé termi-
nou o circuito mundial 
de longboard feminino 
de 2019 com o vice-
-campeonato.

Chloé Calmon é vice-campeã mundial
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habitação

Governo e Caixa entregam dois residenciais 
em Valparaíso com 186 apartamentos

o município de Val-
paraíso, no Entorno 
do Distrito Federal, 

recebe nesta terça-feira 
(10/12) dois empreen-
dimentos habitacionais 
construídos pela parce-
ria Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), e 

Caixa Econômica Fede-
ral. A entrega das chaves 
dos 186 apartamentos às 
famílias será no Residen-
cial Praia dos Amores V, a 
partir das 16h30.

Esta é a segunda entre-
ga de moradias feita pelo 
governo estadual em Val-
paraíso este ano. Em abril 
último foram entregues 
96 apartamentos do Resi-
dencial Buritis I, no mesmo 
padrão dos atuais. Foram 
investidos pela parceria 
cerca de R$ 12,5 milhões 
na construção dos residen-

ciais Buritis II e Praia dos 
Amores V. A contrapartida 
do Governo de Goiás foi de 
R$ 2,8 milhões, sendo R$ 
15 mil por unidade habita-
cional para as famílias que 
se habilitaram no progra-
ma estadual de moradia.

O recurso estadual, a tí-
tulo de subsídio, ajudou a 
viabilizar o financiamento 
do imóvel pelos beneficiá-
rios junto à Caixa em con-
dições facilitadas, em mui-
tos casos, dependendo 
do perfil da família, sem 
entrada e com prestações 

menores. O financiamen-
to é em até 360 meses, 
com valor médio da par-
cela de R$ 480,00.

O presidente da Agehab, 
Eurípedes do Carmo, des-
taca que a atual gestão 
conseguiu superar neste 
primeiro ano inúmeros de-
safios para garantir a con-
tinuidade e a conclusão 
das obras. “Encontramos 
uma situação muito ruim, 
com obras paralisadas de 
mil unidades habitacio-
nais. O governador Ronal-
do Caiado garantiu todo o 

suporte financeiro para a 
retomada e execução des-
sas obras. Vamos fechar o 
ano com todos os contra-
tos em dia e mais de 5 mil 
moradias contratadas para 
começo de obra a partir do 
ano que vem”, frisa Eurípe-
des do Carmo, destacando 
que ainda tem mais mo-
radias para entrega até o 
final de dezembro.

Os residenciais
Com 96 apartamentos 

distribuídos em 16 blocos 
de três pavimentos, o Re-

sidencial Buritis II fica em 
uma área conhecida como 
Chácaras Ypiranga. Os 
apartamentos térreos são 
de 47 metros quadrados e 
dos demais pavimentos de 
44,77 metros quadrados. 
Já o Residencial Praia dos 
Amores possui 90 aparta-
mentos distribuídos em 15 
blocos de três pavimentos, 
com a mesma metragem 
das unidades do Buritis 
II. A unidade padrão é de 
sala, cozinha, dois quartos, 
banheiro, área de serviço e 
vaga na garagem.

Foram investidos 
R$ 12,5 milhões 
nas construções
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