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n Na confraternização do MDB, no úl-
timo sábado, 7 de dezembro, no Cen-
tro de Convenções, o discurso de Iris 
Rezende surpreendeu ao durar menos 
de 10 minutos. Sinal de que o velho ca-
cique não deu importância ao evento.

n A folha do governo do Estado referen-
te a novembro foi quitada no dia 5 de 
dezembro. Sinal de que o próximo paga-
mento pode sair antes do Natal, façanha 
que os governos do PSDB não consegui-
ram nos últimos 10 anos. 

n O ex-deputado federal Jovair Arantes 
fez sua estreia no MDB comparecendo 
à confraternização de fim de ano do úl-
timo sábado, dia 7. Ganhou até o direi-
to a um discurso, que saiu muito, mas 
muito sem graça e sem foco.

n O ProGoiás, programa de incentivos 
fiscais do governo do Estado, é irrever-
sível e deverá ser aprovado pela Assem-
bleia sem mudanças no seu conteúdo, a 
não ser para apertar a corda ainda mais 
no pescoço dos empresários.

n Os cinco delegados escalados para 
o GECCOR, o Grupo Especial de Com-
bate à Corrupção criado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado no âmbito da 
Polícia Civil, foram escolhidos a dedo 
com base na especialização que pos-
suem na área.

n O círculo mais próximo ao ex-gover-
nador Marconi Perillo está engajado na 
na candidatura do ex-vice e também 
ex-governador José Eliton a prefeito de 
Goiânia. Zé repete não querer, mas, na 
verdade, quer, sim, e quer muito. 

n A estratégia do deputado federal 
Célio Silveira é sair do PSDB até 2022 e 
seguir para um partido pelo qual possa 
compor como vice a chapa do MDB que 
com certeza terá Daniel Vilela como 
candidato ao governo do Estado. 

n Os dias serão decisivos, daqui até 31 de 
dezembro, para os deputados estaduais, 
que têm um pacote imenso de matérias 
encaminhadas pelo Executivo para vo-
tar. O final do ano será muito movimen-
tado na Assembleia.

n A especulação sobre uma candi-
datura de Maguito Vilela a prefeito 
de Goiânia, se Iris Rezende não dis-
putar a reeleição, ou até a vice do 
próprio Iris esbarra na Lei da Ficha 
Limpa: ele está impedido por ter 
condenação em 2º instância.

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

Pretensos candidatos a prefeito de Goiânia têm se desdobrado em entrevistas nas 
quais tentam formular uma crítica à gestão de Iris Rezende. É o caso de Francisco 
Jr., Dra Cristina e Thiago Albernaz, os que mais insistem, mas com argumentos que 
impressionam pela fragilidade. Todos tentam desconstruir o projeto urbano que 
está sendo desenvolvido pela prefeitura e que está consolidando a capital em 
um grande centro com infraestrutura finalmente adequada às suas necessidades. 
Francisco Jr. e Thiago Albernaz desclassificam as obras de Iris como “faraônicas” – 
conceito que não pode ser aplicado, dado que, diante das proporções assumidas 
pela capital, praticamente tudo o que for feito em termos de gestão pública tem 
obrigatoriamente dimensões exageradas mesmo. Não é possível resolver os desa-
fios de Goiânia sem soluções “faraônicas”. Já Dra Cristina tem uma a visão de que 
faltam programas sociais na administração de Iris, o que não é verdade, uma vez 
que o prefeito tem foco consistente, por exemplo, na educação infantil, aumentan-
do o número de CMEIs e as vagas oferecidas, que é o que realmente interessa para 
a população da base da pirâmide, sem falar em muitas outras áreas de atuação. 
Como se vê, nada bem fundamentado. Não é fácil falar mal do que está sendo feito 
hoje em Goiânia. Talvez até impossível. É o melhor mandato da vida de Iris. 
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ENFiM, caiaDo DEciDE VENDER EStataiS QUE NÃo atENDEM ao iNtERESSE pÚBlico
O pacote de projetos que o governador Ronaldo Caiado enviou para a Assembleia foi acrescido, nesta semana, de pedidos de auto-
rização para que, finalmente, empresas inúteis e desnecessárias para o Estado sejam privatizadas. Estão na lista a Celg GT (a única 
lucrativa), a Metrobus, a Iquego, a Goiasgás e a GoiásTelecom. Erroneamente, a decisão de Caiado de partir para a venda desses ativos 
está sendo atribuída exclusivamente ao seu interesse em ingressar no Regime de Recuperação Fiscal, para o que estaria cumprindo 
uma das suas duras exigências. Não é apenas isso. Liquidar estatais que não atendem ao interesse coletivo e caracterizam desvio de 
função é uma obrigação e um dever de todo governante antenado com um mínimo de modernidade e visão racional do setor público. 
Vai além de se caracterizar como destaque de uma política econômica liberal. Caiado, verdadeiramente, mostra que se importa com 
as necessidades das cidadãs e cidadãos e quer realmente colocar o Estado em um rumo produtivo para a sociedade.

VaNDERlaN aDota EStRatÉGia DE EMENDaS oRÇaMENtÁRiaS QUE DERRotoU lÚcia
O ex-senador Vanderlan Cardoso está promovendo eventos para repoassar suas emendas orçamentárias aos 
municípios e entidades beneficiadas, como, por exemplo, em reuniões com prefeitos da região de Iporá e 
também com líderes comunitários do Jardim Curitiba. A mesma estratégia foi usada como uma constante ao 
longo dos mandatos da ex-senadora Lúcia Vânia, que chegou a gastar tempo entregando tratores no interior, 
mas acabou falhando ao não dar consistência ao seu mandato e ao diminuí-la politicamente para a condição 
de despachante de luxo para conseguir recursos para prefeitos em Brasília. Parte da derrota que ele tomou 
nas urnas, em 2018, pode ser atribuída a esse caminho, que não é bem o papel de um senador da República.

É UM ERRo E UM aBSURDo cHaMaR aS aMBUlÂNciaS DE “pRÁtica NociVa”
Um jornal como O Popular deveria ser mais criterioso e preocupado com os interesses coletivos em vez de atacar como “prática nociva” as 
soluções que atendem as necessidades imediatas das goianas e goianos carentes em termos de atendimento de saúde. Segundo O Popular, 
em editorial nesta segunda, 9 de dezembro, “a utilização de um terço do dinheiro das emendas impositivas dos deputados estaduais para a 
compra de veículos indica a perpetuação de uma prática nociva, apelidada de ‘ambulancioterapia’. Trata-se da tradição de enviar pacientes 
para tratamento na capital, mantendo localidades menores sem estrutura necessária para atendimento de sua população”.  O editorial ima-
gina que o certo seria destinar esses recursos para instalar, até mesmo nas pequenas cidades, unidades de prestação de serviços médicos, 
dispensando a necessidade de transporte dos pacientes até Goiânia. Mas a verdade é que não há nem haverá jamais serviços qualificados de 
medicina em cidades de porte reduzido. Nas médias, talvez alguma coisa, mas ainda longe do que sempre estará garantido em termos de 
assistência a doentes nos grandes centros urbanos. Ao contrário do que diz O Popular, os deputados estaduais deveriam ser parabenizados 
por enviar ambulâncias para os municípios. Em um mundo ideal, talvez o jornal tivesse razão. Mas, até lá, estaremos todos mortos.

RESUltaDoS FiScaiS Do pRiMEiRo aNo DE GoVERNo SÃo EXcEpcioNaiS
São excepcionais os resultados fiscais alcançados pelo governador Ronaldo Caiado em seu primeiro ano de mandato. Além de reduzir 
em pouco mais de 10% a dívida do Estado, conseguiu um incremento de receita de quase R$ 2 bilhões, apesar da redução das transfe-
rências da União. Com o pacote de reformas que está na Assembleia, caso aprovadas sem maiores modificações, Caiado ingressa em 
um caminho de estabilidade financeira que os seus antecessores não foram capazes de trilhar.

FalaR Mal Da GEStÃo QUE iRiS EStÁ FaZENDo Na pREFEitURa
É MiSSÃo iMpoSSíVEl paRa oS SEUS pREtENSoS aDVERSÁRioS
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tolerância Zero

Governo de Goiás lança campanha 
de combate à violência contra mulher

agora em Goiás, 
quem bate em mu-
lheres está agredin-

do o Estado inteiro. É com 
esse mote que entra no ar, 
a partir do último domin-
go, dia 08, uma campanha 
publicitária contra a vio-
lência doméstica e o fe-
minicídio. A ação integra 
o Pacto Goiano pelo Fim 
da Violência Contra a Mu-
lher, lançado pelo gover-
nado Ronaldo Caiado em 
21 de novembro. 

O vídeo apresenta 
mulheres e homens en-
toando um só discurso: a 
intolerância contra agres-
sores. A ideia é mostrar a 
união das pessoas e a for-
ça que isso representa no 
combate ao crime. “Goiás 
vai reagir e fechar o cerco 

contra os covardes. Esta-
mos todos unidos”, dizem 
os personagens. “Agresso-
res não passarão. É tole-
rância zero”, continuam. 

A propaganda termina 
com a frase “Todos por 
elas”. Segundo Caiado, 
não se trata somente de 
um slogan, mas de es-
forço integrado, amplo e 
efetivo com o objetivo de 
mudar o cenário de viti-
mização de mulheres em 
Goiás, tirando o Estado da 
triste posição que vinha 
ocupando no cenário na-
cional. A expressão Todos 
por Elas, explica, repre-
senta a união do Poder 
Público e dos mais varia-
dos segmentos sociais na 
luta pelo fim da violência 
contra a mulher. 

Ações
O pacto é gerido pela 

Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds) e 
pretende integrar políticas 
públicas. Uma das ferra-
mentas que já está no ar é 
o “Alerta Maria da Penha”, 
que integra o aplicativo 
Goiás Seguro, da Secreta-
ria de Segurança Pública 
(SSP), disponível para iOS 
e Android. Após baixar e 
finalizar o cadastro, qual-
quer pessoa pode acionar 
as forças de segurança 
para atuar no combate aos 
agressores de mulheres. 
Para tanto, basta clicar no 
botão “Alerta Maria da Pe-
nha”, que aparece na tela 
principal do aplicativo. 

Na área operacional, o 
combate à violência contra 

a mulher já teve resulta-
dos expressivos em 2019. 
Na última semana de no-
vembro, a SSP-GO realizou, 
em apenas três dias, 82 
prisões de agressores de 
mulheres, efetuadas du-
rante a Operação Marias. 
Pioneira no Estado, a ação 
contou com 653 policiais 
e 346 viaturas em uma 
força-tarefa envolvendo 
todas as Delegacias Espe-
cializadas no Atendimento 
à Mulher (Deam) e as dele-
gacias regionais de Goiás. 

Os dados se juntam ao 
resultado da Operação 
Violare, que prendeu 151 
homens que cometeram 
crimes sexuais, no último 
mês de agosto. Trata-se 
de uma das maiores ope-
rações contra esse tipo 

de crime já realizada no 
Brasil. Outra investigação 
da Polícia Civil de desta-
que tirou de circulação 
um estuprador que atua-
va em Goiás desde 2014 
e fez pelo menos 30 ví-
timas, confirmadas por 
exames de DNA.

Em 25 de novembro, foi 
inaugurada na Superinten-
dência de Polícia Técnico-
-Científica a Sala Lilás: um 
espaço multiprofissional 
adequado e exclusivo para 
a realização de exames 
de corpo de delito em 
mulheres vítimas de vio-
lência. A proposta é que 
o atendimento seja mais 
humanizado. O pacote de 
medidas inclui ainda a ca-
pacitação dos servidores 
e a abertura das unidades 

regionais especiais para 
atendimento às mulheres 
na região do Entorno do 
Distrito Federal e de Apa-
recida de Goiânia.

Também já foram assi-
nados dois termos de co-
operação técnica, voltados 
para a educação e justiça. 
O primeiro deles vai pos-
sibilitar a discussão sobre 
direitos das mulheres víti-
mas de violência domésti-
ca e familiar com alunos e 
professores da rede esta-
dual, por meio do projeto 
“Maria da Penha na Escola”. 
O segundo, firmado com o 
Tribunal de Justiça de Goi-
ás e o Ministério Público, 
tem o objetivo de recupe-
rar e reeducar o agressor 
por meio da realização de 
grupos reflexivos.

Mais que 
o material 
publicitário, 
governador 
Ronaldo Caiado 
já anunciou 
medidas 
importantes que 
visam proteger 
as goianas e punir 
agressores
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aparecida de goiânia

Obra da nova sede do Legislativo Municipal 
recebe doação de dois milhões de reais
A Câmara Municipal de Apa-
recida de Goiânia deu mais 
um passo rumo à inaugu-
ração de sua nova sede ao 
aprovar o Projeto de Lei Nº 
131/19, de autoria da Pre-
feitura, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a doar 
R$ 2.000.000,00 de reais 
para sua construção. Esse 
recurso será obrigatoria-
mente aplicados na obra.

“Por se tratar de uma 
doação, não recairá sobre 
a Câmara nenhum tipo de 
compensação financei-
ra”, explicou o Presidente 

da Casa, vereador Vilmar 
Mariano (MDB).

Com mais essa aprova-
ção, a tão sonhada nova 
sede está cada vez mais 
próxima, uma vez que no 
último mês já havia sido 
aprovado o Projeto de lei  
Nº 115/19, que autorizava o 
Poder Executivo a contratar 
operação de credito junto à 
Caixa Econômica Federal no 
valor de R$ 10.000.000,00 
de reais e repassar ao Po-
der Legislativo para ser re-
vertido exclusivamente na 
construção da sede.

As obras estão em ritmo 
acelerado e, apesar do cro-
nograma de entrega ser pro 
final do ano que vem, existe 
a expectativa de que tudo 
esteja pronto antecipada-
mente, até junho de 2020.

Em seguida, foi aprovado 
o Projeto de Lei nº 132/19, 
de autoria do Poder Execu-
tivo, que institui o Programa 
Bolsa Atleta Aparecidense, 
que tem como objetivo va-
lorizar e beneficiar atletas 
amadores e de alto rendi-
mento do município por 
meio de ajuda financeira.

Os valores do programa 
serão definidos através de 
decreto expedido pelo Pre-
feito. Além disso, a bolsa 
será concedida pelo prazo 
máximo de 10 meses.

Segundo o Paço Mu-
nicipal, o Projeto tem por 
objetivo realizar ações 
relacionadas ao desenvol-
vimento de modalidades 
esportivas, incentivando a 
sua prática como meio de 
promoção social, e ainda 
melhorar suas condições 
ao oferecer auxílio finan-
ceiro aos atletas. 
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goiânia

Prefeitura lança aplicativo para 
agilizar agendamento de consultas

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Saúde, lança nesta 
quarta-feira (11/12), às 
9 horas , no 6° andar do 
Paço Municipal, o apli-
cativo para smartpho-
nes “Saúde Fácil - Tenha 
o SUS em suas mãos”. 
Participam do evento o 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, e a secretária 
municipal de Saúde, Fáti-
ma Mrué.

Nesta primeira etapa 
estão disponíveis dois 
serviços básicos: agen-
damento de consulta da 
Atenção Básica para as 
especialidades de clínico 
geral, ginecologia, pedia-
tria e odontologia e pes-
quisa dos medicamentos 
distribuídos na rede pú-
blica municipal.

O aplicativo vai faci-
litar a solicitação desses 
serviços por parte do 
usuário do SUS. Para isto, 
será necessário apenas 

que o usuário crie uma 
conta no Saúde Fácil e 
preencha os campos soli-
citados de acordo com o 
serviço que procura. 

O processo é bem sim-
ples: o usuário baixa o 
aplicativo, aceita os ter-
mos e condições de uso, 
cria a conta com CPF ou 
número do cartão SUS, 
preenche os dados como 
nome completo, nome da 
mãe e data de nascimen-
to e, a partir daí, já poderá 
agendar as consultas. O 
usuário poderá escolher 
entre as unidades que 
possuem agendamento 
liberado, além da data, 
hora e o médico ou odon-
tólogo disponíveis.

A nova ferramenta au-
mentará o aproveitamen-
to de vagas, já que o usu-
ário receberá notificações 
sobre o dia da consulta e, 
se não não puder com-
parecer, poderá cancelar 
com antecedência no 
próprio aplicativo. Tan-

to os serviços prestados 
nas unidades, como pelos 
profissionais, podem ser 
avaliados.  

A busca por medica-
mentos distribuídos na 
rede também pode ser 
feita de forma fácil e rá-

pida. É só inserir o nome 
do medicamento e o apli-
cativo localiza a unidade 
mais próxima onde há es-
toque do produto. O GPS 
ainda indica a rota que o 
usuário pode seguir para 
chegar até a unidade.

“Mais uma vez a Pre-
feitura de Goiânia está 
usando a tecnologia em 
favor do cidadão. Nossa 
proposta com esse apli-
cativo é facilitar o acesso 
a alguns serviços que são 
fundamentais para o pa-

ciente do SUS. Oferecer 
serviços públicos mais 
eficientes é uma filosofia 
da atual administração e 
a saúde não poderia ir em 
direção contrária”, afirma 
a secretária de Saúde de 
Goiânia, Fátima Mrué.

Consultas da Atenção Básica à Saúde 
e entrega de medicamentos são os 
primeiros serviços disponíveis
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reforço

Saúde de Aparecida recebe incremento de R$ 2 
milhões para custeio da média e alta complexidade
A Prefeitura de Aparecida 
recebeu um importante 
reforço para ajudar nas 
despesas de custeio da 
Saúde do município. Se-
gundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 
foram transferidos na úl-
tima semana um montan-
te de R$ 2 milhões, prove-
nientes de uma emenda 
parlamentar do deputado 
federal Professor Alcides 
(PP). O valor, transferido 
via Fundo Nacional de 
Saúde, servirá para incre-
mento do limite financei-
ro, que propiciará a reali-
zação de ações e serviços 
de saúde de média e alta 
complexidade (MAC) am-
bulatorial e hospitalar 
em Aparecida.

“São recursos extrema-
mente necessários para o 
custeio dos nossos servi-

ços de Saúde e chegam 
em boa hora. Justamente 
quando estamos lançan-
do serviços de excelência 
e provando à população 
que é possível sim um 
Serviço Único de Saúde 
(SUS) moderno, ágil e 
com atendimento digno 
e totalmente humani-
zado. Seja via Hospital 
Municipal de Aparecida 
(HMAP) seja via Centro de 
Diagnósticos e Especiali-
dades ou pelas parcerias 
importantes, como a que 
firmamos com o Hospital 
Sírio-Libanês (HSL), que 
está diminuindo consi-
deravelmente o tempo 
de espera nas Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) de nossa cidade” 
– pontua o prefeito Gus-
tavo Mendanha.

A SMS explica que 

a aprovação da emen-
da havia sido publicada 
na Portaria 4.317/2018 
do Ministério da Saúde 
em dezembro de 2018, 
mas o valor foi transfe-
rido no último dia 05 de 
dezembro. “Recebemos 
com muita satisfação a 
notícia da chegada dos 
recursos, que farão uma 
enorme diferença para o 
custeio da Saúde” – con-
ta o secretário da pasta, 
Alessandro Magalhães. 
O gabinete do deputado 
Professor Alcides explica 
que a verba é um desdo-
bramento da proposta 
cadastrada de número 
36000.239415/2018-00, 
realizada pelo parlamen-
tar para ajudar a prefeitura 
a proporcionar ainda mais 
qualidade aos serviços de 
Saúde do município.
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GosTosURa DE NaTal
O Passeio das Águas Shopping realiza, até 
dia 22 de dezembro ou enquanto durarem 

os estoques, a “Promoção Gostosura de 
Natal”, que a cada R$ 350,00 em compras 

os consumidores ganham na hora, no 
trocou ganhou, uma das tentações 

gastronômicas mais queridas da época: 
Panettones e Chocottones da Casa 

Bauducco. Os participantes podem trocar 
até dois brindes por CPF.

FUNcioNaMENTo
Com a proximidade do Natal, a Patrícia 
Guimarães Jeans Wear, marca de jeans 

feminino com cinco lojas em Goiânia, 
terá horário de funcionamento especial 

em uma de suas lojas. A unidade situada 
no Mega Moda Shopping, no piso térreo 

próximo a Passarela da Moda (Rua José 
Sinimbu Filho, nº 4051), funcionará aos 

domingos das 08h às 14h, até o próximo 
dia 22.

PaPai NoEl
O Papai Noel vai estacionar o seu trenó 

no Lozandes Shopping nesta sexta-
feira (13). O bom velhinho irá atender às 
crianças que forem ao estabelecimento, 

situado na região leste de Goiânia, 
diariamente, das 15h às 20h. Enquanto 
os pais fazem suas compras de final de 

ano, os pequenos poderão tirar uma foto 
com um dos mais queridos símbolos do 

Natal até o dia 24 de dezembro. O Papai 
Noel do Lozandes estará ao lado da linda 

árvore de Natal, montada na praça de 
alimentação do shopping. O atendimento 

será totalmente gratuito.

PRoJETo DE 
iNoVaÇÃo

Há mais de 40 anos no mercado, a 
MRV acompanha as transformações 

e necessidades que o setor imobiliário 
vem vivendo. Por isso, a inovação é um 

dos pilares da empresa, que acaba de 
inaugurar o LAB, espaço para criação e 

aceleração de projetos, tecnologias e 
novos negócios que visem proporcionar 

experiências diferenciadas para os 
clientes. O espaço fica situado na sede da 

MRV, em Belo Horizonte (MG), e receberá 
as equipes que estão desenvolvendo 

cerca de 100 projetos de inovação. 
A empresa acumula um histórico 

robusto de inovações para proporcionar 
experiências diferenciadas para seus 

clientes, se posicionando na vanguarda 
da indústria nacional.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Casa Original – Os arquitetos Eduardo e Karla Bittar, na apresentação do projeto CASACOR Goiás 2020, que irá acontecer 
entre os dias 7 de maio e 17 de junho de 2020, na antiga loja TendTudo, em frente ao Garden, do Flamboyant Shopping.

Encontro - Gabriel e Flávia Diaz prestigiaram a irmã, 
a empresária Camila Diaz, no lançamento da coleção 
Ginga, na Natuzzi Editions Goiânia.

2 3

4

Arte na camiseta - A Arte Plena Casa Galeria lança na próxima 
sexta-feira, 13, a primeira série de camisetas com desenhos dos 
artistas Marcelo Solá (foto), Sandro Tôrres e Pitágoras.
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LadyVinhos - Jackeline Saraiva, Soraia Pamplona,
Ana Paula Meneses e Eliana Cordeiro na 
confraternização na noite Italiana da Confraria 
Ladyvinhos no condomínio Jardins Mônaco
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Turismo
A Aviva celebra os resultados históricos obtidos na Black Friday de 2019, contando com 
uma superação na meta proposta e se concretizando como um dos melhores desempe-
nhos da Black Friday no turismo brasileiro. Durante o período, que contou com diversas 
promoções especiais entre os dias 18 de novembro a 1º de dezembro, a companhia faturou 
R$37 milhões. O valor é mais do que o dobro do resultado obtido em 2018 (R$16 milhões), 
e superou a meta estabelecida para a edição deste ano.

comércio
O Flamboyant Shopping amplia seu horário de funcionamento entre os dias 6 e 23 de 
dezembro, seguindo até às 23h, inclusive aos domingos. A iniciativa visa dar mais tran-
quilidade para aqueles que estão indo às compras com o intuito de se prepararem para as 
festas comemorativas de fim de ano. Já a Associação de Lojistas do Buena Vista Shopping 
trouxe de Portugal o vinho Cepa Selecionada para dar de presente para aos clientes neste 
final de ano. Compras no valor igual ou maior que R$ 500,00 dão direito a uma garrafa 
desse tinto gastronômico da região produtora do Dão. É a campanha Deguste o sabor 
agradável do Natal, que vai até o dia 24 de dezembro, sendo um exemplar para cada CPF.   

Pequenos emPresários
O Shopping Cerrado lançou recente-
mente um novo formato de negócio 
que deverá beneficiar micro e pequenas 
empresas, artesãos, novas marcas e 
empreendedores que não têm condi-
ções de arcar com os custos de uma loja 
tradicional. Trata-se de um quiosque no 
estilo pop-up, que se assemelha à uma 
vitrine e ocupa, de maneira chamativa, 
diferenciada e temporária, a área de 
uma loja vaga. Além de pequena metra-
gem, o correspondente a dois metros de recuo, a estrutura conta com um projeto clean e mo-
derno, composto por nichos, prateleiras e pequenos repartimentos, e comporta apenas um 
vendedor, que já faz a função de caixa. Este formato garante aos empresários economia 
de até 90% nos custos de instalação e manutenção, se comparado com as despesas de 
uma loja tradicional, inclusive porque a obra é custeada pelo próprio centro de compras.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Exportações de carne podem fechar 
2019 com resultado recorde

as exportações bra-
sileiras de carnes 
bovinas devem fe-

char o ano de 2019 com 
1,83 milhão de toneladas 
embarcadas e receita de 
US$ 7,5 bilhões. Se esses 
números se confirmarem, 
representarão um cresci-
mento de 11,3% e 13,3%, 
de acordo com a Asso-
ciação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de 
Carne (Abiec), que divul-
gou os dados hoje (10), 

na capital paulista.
Segundo o balanço 

da entidade, de janeiro a 
novembro, as vendas re-
gistraram 1,673 milhão 
de toneladas, com avanço 
de 12,33% em relação ao 
mesmo período de 2018. 
O faturamento teve cres-
cimento de 12,6% ao atin-
gir um total de US$ 6,748 
bilhões. Em novembro as 
exportações chegaram a 
179.948 toneladas, 13,8% 
a mais do que o mesmo 

mês de 2018. O fatura-
mento fechou o mês com 
US$ 847,544 milhões, o 
que representa um cresci-
mento de 36,7%.

De acordo com a Abiec, 
os resultados são reflexo 
do crescimento da de-
manda chinesa, que res-
ponde por 24,5% do total 
exportado pelo Brasil. De 
janeiro a novembro as ex-
portações para esse país 
totalizaram 410.444 tone-
ladas, 39,5% a mais do que 
o mesmo período do ano 
passado. O faturamento 
cresceu 59,7% ao chegar a 
US$ 2,171 bilhões.

“A China é uma opera-

ção extremamente rentá-
vel. Com relação à China 
nós sempre temos um 
contrato pronto, um em 
produção, um contêiner 
embarcando e um já na 
água. Então isso se reves-
te de um ciclo comercial 
bastante interessante 
pelo volume e demanda. 
A China hoje é um gran-
de parceiro brasileiro. 
Hoje temos 37 plantas 
habilitadas para expor-
tar para a China”, disse o 
presidente da Abiec, An-
tônio Jorge Camardelli.

Para o ano de 2020 as 
estimativas são de que o 
ritmo de crescimento se 

mantenha, puxado pela 
possível habilitação de 
novas plantas para a Chi-
na e abertura de novos 
mercados. A expectativa 
é a de que haja cresci-
mento de 13%, alcan-
çando 2,067 milhões de 
toneladas. O faturamen-
to deve ter um cresci-
mento de 15%, com re-
ceita de US$ 8,5 bilhões.

Com relação aos preços 
da carne no mercado in-
terno, Camardelli afirmou 
que apesar do “soluço” 
que houve entre os me-
ses de outubro, novembro 
e dezembro foi protagoni-
zado por uma elevação da 

demanda de volume que 
provocou o desajuste dos 
preços, elevando o valor 
da carne, mas a expecta-
tiva é a de que haja uma 
acomodação.

“Os preços já sinaliza-
ram uma diminuição na 
China. Naturalmente de-
verá haver uma adequação 
em relação à matéria-pri-
ma. Então a expectativa 
que se tem é da que ainda 
haja uma zona cinzenta, 
usando como referência 
o ano novo chinês em 25 
de janeiro, e depois deve 
haver uma normalização 
de acordo com oferta e 
procura”, disse.

Vendas devem somar 1,8 milhão de 
toneladas e render US$ 7,5 milhões

A Mori Energia Holding concluiu a emissão de R$ 300 milhões em debêntures 
não conversíveis em ações. A empresa desenvolve e implanta ativos ligados à 
geração distribuída por fonte de energia renovável, primordialmente usinas so-
lares fotovoltaicas. O responsável pela coordenação da 1ª emissão de debêntu-
res da Mori Energia foi o Banco Bradesco BBI S.A. Os recursos captados com a 
Emissão serão destinados à construção, à implantação e ao desenvolvimento 
de projetos de geração de energia solar distribuída que juntos terão capacidade 
instalada total de 129MWac. Os projetos estão sendo desenvolvidos no estado 
de Minas Gerais – 32 usinas fotovoltaicas nas cidades de Bocaiúva, Bonfinópo-
lis, Brasilândia, Corinto, Francisco Sá, Janaúba, Lagoa Grande, Lontra, Manga, 
Mato Verde, Mirabela, Paracatu, Pirapora e Porteirinha.
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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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Flamengo domina Prêmio Brasileirão 
2019 e quebra recorde do Palmeiras

Um popular funk nas 
ruas do Rio de Ja-
neiro afirma com 

convicção: o Flamengo 
não é time, e, sim, uma 
seleção. No Prêmio Brasi-
leirão 2019, pelo menos, 
a máxima quase se con-
firmou. O Fla teve nove 
jogadores eleitos para o 
time ideal do campeona-
to e estabeleceu um novo 
recorde para represen-
tantes no mesmo ano.

Os flamenguistas elei-
tos foram: Rafinha, Rodri-
go Caio, Pablo Mari, Filipe 
Luís, Gerson, De Arrascae-
ta, Everton Ribeiro, Gabi-

gol e Bruno Henrique. Do 
time-base rubro-negro no 
Campeonato Brasileiro, 
apenas o goleiro Diego 
Alves e o meia Willian 
Arão não receberam prê-
mios individuais nesta 
segunda. Eles deram 
lugar a Santos e Bruno 
Guimarães, do Athletico 
Paranaense, na seleção 
do Brasileirão. Na che-
gada ao evento, o pre-
sidente Rodolfo Landim 
falou sobre a temporada 
de 2019 do clube.

– O ano foi muito bom 
para o Flamengo. Dispu-
tamos vários campeona-

tos, ganhamos o Carioca 
que foi um passo impor-
tante, o Brasileiro e a Li-
bertadores. Isso foi fruto 
de uma determinação 
muito grande e de que 
queríamos ganhar todas 
as competições. Falamos 
claramente que não iría-
mos abrir mão de nenhu-
ma competição, que pro-

curamos trabalhar com o 
elenco que a gente tinha, 
sem priorizar nenhum 
torneio. Acabamos tendo 
sucesso com a estratégia 
que montamos. Foi um 
ano espetacular e ainda 
não acabou. Quem sabe 
não tem uma surpresa 
para nós. Chegar no topo 
é um desafio muito gran-

de, mas se manter é ainda 
maior. Não temos dúvida 
de que o fato de o Fla-
mengo ter se diferencia-
do esse ano vai fazer com 
que as outras equipes 
trabalhem mais e tentem 
diminuir a distância – 
afirmou o mandatário.

A marca anterior per-
tencia ao Palmeiras, que 

emplacou sete jogado-
res no ideal do Prêmio 
Brasileirão em 2016. No 
ano em que conquistou 
seu nono campeonato, o 
Alviverde também foi re-
presentado com o melhor 
técnico (Cuca), com o cra-
que da competição (Ga-
briel Jesus) e o gol mais 
bonito (Zé Roberto).

Com nove atletas na Seleção do 
Campeonato Brasileiro, Flamengo 
quebra marca do Palmeiras de 
2016 e se torna clube com mais 
representantes no mesmo ano
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