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Caiado paga dezembro 
antes do natal e eleva 
otimismo em Goiás
O governador Ronaldo Caiado anunciou ontem a 
antecipação do pagamento da folha de dezembro 
dos servidores, antes do Natal. O anúncio foi feito 
na abertura de uma solenidade no Palácio Pedro 
Ludovico. “Graças ao esforço e apoio dos servido-
res, do povo goiano, do nosso secretariado, vamos 
pagar os salários antes do Natal”, transmitiu Caia-
do, ao fechar com “chaves de ouro” o 1º ano do seu 
governo, para o funcionalismo. Situação bem di-
ferente daquela em que ele assumiu em janeiro, 
com uma dívida de R$ 3,1 bi sendo R$ 1,6 bi para 
quitar a folha de dezembro de 2018. O anúncio de 
quitação da folha desse mês antes do Natal, de-
pois das dificuldades enfrentadas nesse primeiro 
ano de mandato de governador, é a demonstração 
de que a crise fiscal do Estado foi equacionada, 
se não no todo pelo menos os principais compro-
missos de curto prazo, que sufocavam a adminis-
tração. Caiado voltará do Réveillon de 2019 para 
começar iniciar o batente em 2020 já com alguma 
disponibilidade para investir, e boas perspectivas 
da chegada de mais valores no caixa, no médio 
prazo. Principalmente com algumas privatizações 
que podem ser realizadas, embora com exceção 
dos 49% das ações da Saneago, as demais não ofe-
recem grandes atrativos. E ainda haverá dinheiro 
também proveniente da redução de gastos com 
previdência, cujo projeto de reforma será votado 
em breve na Assembleia Legislativa, bem como o 
projeto de reforma administrativa, com previsão 
de votação em breve. O lado positivo dessas boas 
notícias é o aumento da convicção por parte da 
sociedade como um todo, de que o governo será 
realizador. É a demonstração também de que ao 
contrário das apostas feitas por alguns, de que por 
falta de experiência administrativa, Caiado pudes-
se passar todo o mandato perdido em busca da 
porta de saída da “latada” em entrou ao assumir 
em janeiro. Intolerante com assuntos de corrupção, 
Caiado transmite à população clima de confiança 
de que todo o recurso que entrar no caixa do Esta-
do nesse mandato será bem aplicado.

Mp pEdE bloquEio 
dE R$ 946 Mi da JbS
E para completar o rol de boas notícias para o governo 
de Caiado, nessa quarta-feira 11/12, o Ministério Público 
protocolou ação com de nulidade do benefício fiscal e o 
bloqueio de R$ 946 milhões ao Grupo JBS, no apagar das 
luzes do governo passado. O benefício foi concedido por 
meio de lei que durou apenas uma semana.

SEM polaRização

Segundo uma destacada fonte próxima do prefeito de 
Catalão, Adib Elias, não existe polarização entre duas 
correntes tradicionais da política no município. “Só há a 
[corrente] de Adib Elias e pré-candidaturas esparsas. E 
esses pré-candidatos deverão disputar a prefeitura en-
tre si, a se confirmarem os bastidores da provável ida de 
Adib para o primeiro escalão do governo Caiado”, disse. E 
segundo essa mesma fonte, “enquanto isso, o panorama 
político catalano continuará vivendo em compasso de 
espera”. Ainda, segundo a previsão do cidadão, em tom 
enigmático, o mês de janeiro promete muito, politica-
mente, pelas bandas de Catalão.

a oRigEM
A nota acima foi a despeito de outra nota publicada 
na edição de terça-feira, da coluna, enfocando espe-
culação que corre no meio político local, da possível 
ida do prefeito Adib Elias para a equipe de auxiliares 
do governador Ronaldo Caiado. E que na hipótese, 
Adib Elias não disputaria a reeleição. Outro ponto 
abordado foi a de possível início de “fadiga” na tra-
dicional disputa entre Adib e o tucano Jardel Sebba, 
que já vem de muitos anos.   

coMpaRtilhaMEnto 
dE infoRMaçõES
O Vice-presidente do Sindifisco Nacional em Goiânia, o 
auditor-fiscal da Receita Federal Paulo Roberto Ferreira, 
comemorou o acórdão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que decidiu na última terça-feira (3) que será 
permitido o compartilhamento de informações entre 
a Receita Federal e os órgãos de persecução penal.  

VitóRia do bRaSil 
Para Paulo Roberto, a decisão do STF foi histórica, não 
somente para os auditores-fiscais. “É uma vitória do Bra-
sil, que está acostumado a ver os retrocessos na guer-
ra contra a corrupção de empresários inescrupulosos e 
políticos brasileiros”. Ele ressaltou o papel do Sindicato 
Nacional, que teve importante atuação nesse processo, 
inclusive denunciando os “retrocessos e violações a di-
versos tratados firmados internacionalmente”.

poSição confoRtáVEl
A posição do deputado Antônio Gomide nas pesquisas 
para prefeito de Anápolis, na eleição que ocorrerá em 
2020, é tão confortável que tem sido comum o surgi-
mento de comentários em rodas de políticos anapolinos, 
que o candidato A ou B se apresenta com boa chance de 
êxito na corrida, “desde que Gomide não seja candidato.”  

toRcida 
Existe a expectativa por parte de alguns concorrentes 
em Anápolis, de que a candidatura de Antônio Gomide 
seja barrada pela Justiça Eleitoral, por questões relacio-
nadas a pendências no Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM), ainda do seu segundo mandato de prefeito. Não 
se sabe ainda se isso será confirmado.  

dElEgado WaldiR na 
MESa do pSl nacional
É fato: o deputado federal Delegado Waldir ajudou a 
afastar o PSL do presidente Jair Bolsonaro. Não foi o 
motivador. Mas o acelerador da separação litigiosa. 
E o motivo é simples: xingou violentamente o presi-
dente.  Por isso mesmo um grupo de integrantes da 
legenda que não pretende abandonar Luciano Bivar, 
o chefe da legenda, mas que não deseja atritos com 
Bolsonaro, quer sugerir o afastamento de Waldir do 
partido.  Nos bastidores, dizem, Waldir (foto) está 
quieto, mas pode voltar com força total e criar um fato 
que prejudique ainda mais o partido, que perderá inú-
meros deputados para a nova legenda de Bolsonaro. 
Em Goiás, Waldir já perdeu dois deputados estaduais: 
Paulo Trabalho e Delegado Humberto Teófilo.
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a pirralha ensina

Greta Thumberg é um fenômeno. Por ser ela 
mesma. Há três anos, ela passou a ir para a 
porta do Parlamento do seu país, a Suécia, 
para pedir medidas práticas para diminuir 
a emissão de gases que, por sua vez, com-
prometem a qualidade de vida em nosso 
planeta. O protesto solitário foi ganhando 
solidariedade e ela virou um símbolo de 
uma geração, que se conecta através das 
redes sociais. A menina virou ativista e, aos 
16 anos, se senta à mesa com autoridades 
e tem sido chamada para dar opinião sobre 
as questões ambientais. Chamada de pirra-
lha, depois de cobrar posição do governo 
brasileiro sobre a morte de índios no Ma-
ranhão. O presidente Bolsonaro ofendeu a 
ativista e criticou mais uma vez a imprensa, 
por abrir espaço para Greta. Personalidade 
do Ano pela revista Time, Greta ensina que 
ser naturalmente sincera costuma render 
bons frutos ainda nos dias atuais.

sem convite
Amuleto de Greta Thumberg, o presidente 
Bolsonaro não deve ser convidado para a 
entrega do prêmio. 

esticou a corda
Deputados esticaram a corda com a apro-
vação do projeto de encampação da Enel. A 
primeira votação teve unanimidade. Antes do 
recesso, o projeto já deve ser entregue à san-
ção do governador Ronaldo Caiado. Na prá-
tica é a rescisão do contrato de transferência 

da Celg-D para a Enel. A empresa deve recor-
rer. Brasília continua calada sobre o assunto. 

na mira
Apontada como encampadora natural da 
Enel Goiás, a Celg G&T entrou na lista de 
privatização do Governo de Goiás. Projeto 
foi apresentado à Alego, como condição 
para a entrada de Goiás no Regime de Re-
cuperação Fiscal, prometido desde o início 
do governo Caiado. Enxuta, a empresa, que 
cuida de redes de transmissão de alta vol-
tagem, vem apresentando lucro. 

a conta
Se não puder continuar operando a distribui-
ção de energia elétrica em Goiás, a Enel deve 
buscar reparação na justiça. Deve pedir de 
volta o que pagou pela empresa e o que in-
vestiu no tempo em que esteve operando. A 
conta fecharia, hoje, na casa dos R$ 7 bilhões. 

na contramão
A renovação da concessão do serviço de 
água e esgoto para a Saneago vai em sen-
tido contrário do marco definido pelo Con-
gresso Nacional para o setor. Deputados e 
senadores querem a iniciativa privada no 
serviço, como forma de garantir recursos 
para investimentos. Hoje, 94% do setor 
estão nas mãos de estatais. 

novo presidente
Professor e empresário do ramo, Flávio Ro-
berto (Prevest) assume hoje a presidência 
do Conselho Estadual de Educação. É do 
ramo e muito respeitado no meio. 

mais quatro meses
Com a abertura da janela para troca de par-
tido de vereadores, em abril, quadro deve 
começar a definir em Goiânia. Dez pré-can-
didatos a prefeito não vão ter essa preocu-

pação. Íris Rezende (MDB) pode disputar a 
reeleição. Age como se fosse candidato, mas 
só vai anunciar pouco antes das convenções, 
em julho. Mais nove parlamentares podem 
concorrer, sem abrir mão dos mandatos. Do 
Senado, vem a possibilidade de Vanderlan 
Cardoso, hoje no PP. Da Câmara Federal, 
Francisco Jr (PSD) e Elias Vaz (PSB). Da As-
sembleia, Thiago Albernaz (SD), Virmondes 
Cruvinel (Cidadania), Adriana Accorsi (PT) e 
Major Araújo (PSL). Da Câmara, despontam 
os nomes de Romário Policarpo (Patriota) e 
Dra Cristina, que vai-se filiar ao PL. 

sonho
MDB não tem plano B. Não se fala mais em 
outra candidatura e há um grande otimismo 
em torno do nome de Íris Rezende. A ava-
liação beira ao exagero de querer comparar 
essa com a reeleição de Íris em 2008. Ora, o 
grande adversário daquele ano foi Sandes Jr 
(PP), que levou a maior surra eleitoral da his-
tória de Goiânia. Dificilmente, o MDB repete 
a performance daquele ano, quando elegeu 11 
vereadores. Isso porque é possível a concor-
rência de, pelo menos, três candidaturas bem 
estruturadas no pleito. E o eleitor é diferente. 

recorde
Governador Ronaldo Caiado trabalha 
com a possibilidade de aprovação do Pro-
Goiás, o novo programa de incentivos fis-
cais, ainda antes do recesso. Empresários 
reclamam que não discutiram o projeto. 
No momento em que Goiás conseguiu a 
melhor marca na indústria brasileira, es-
tes mesmos empresários têm alertado 
para clima de incerteza entre algumas 
grandes empresas instaladas em Goiás. 

não é coincidência
A ameaça de indiciamento por mau uso de 
incentivos fiscais na CPI da Alego e o pedi-
do do Ministério Público para cobrar quase 
R$ 1 bilhão perdoado do grupo Friboi con-
tribuem para esse clima. 

cidadão e presidente
Líder comunitário e presença marcante em 
muitas rodas políticas, Ulisses Sousa rece-
beu o título de cidadão goianiense. Pré-
candidato a vereador, continua percorren-

do a cidade, com estilo próprio. 

recesso à porta
Câmara de Goiânia concluiu votação do Or-
çamento de 2020 e o piso para agentes de 
saúde e de endemias. Deve, ainda, realizar a 
primeira votação da revisão do Plano Diretor. 
A segunda votação fica para o ano que vem. 
As mudanças no Código Tributário também. 

costura
Depois de garantir espaço para o grupo de 
Alexandre Baldy, governador Ronaldo Caiado 
ouviu o grupo de Aparecida de Goiânia na es-
colha do novo titular da Comunicação. Será o 
terceiro nome em um ano de governo. 

novo ranking
Grande vencedor do futebol brasileiro, o 
Flamengo assumiu o segundo lugar no 
ranking da CBF, que considera os resulta-
dos dos clubes brasileiros nos últimos cin-
co anos. O Palmeiras segue líder. Goiás em 
20º, Atlético em 25º e Vila Nova em 33º são 
os goianos mais bem colocados. 
 
restam três
Com a queda do Cruzeiro, restam apenas 
Flamengo, Santos e São Paulo como clu-
bes que nunca disputaram a Segundona 
do futebol brasileiro. 

Furando a Fila
Unidade Popular é o novo partido político 
registrado no Brasil. Agora, são 33 aptos a 
disputar a eleição e dividir o dinheiro para o 
ano que vem. Pode ter mais. 

por que?
As melhorias da economia não chegam ao 
bolso do trabalhador.

marcelohel@gmail.com

“Estou dizendo para vocês 
que há esperança. Eu 

tenho visto isso. Mas ela 
não vem dos governos e 

corporações. Ela vem das 
pessoas.” (Greta Thumberg)

gestão ambiental 

Secretária Andréa Vulcanis recebe representantes de ONGs
a secretária de Meio 

Ambiente e Desen-
volvimento Sus-

tentável (Semad), Andréa 
Vulcanis, recebeu, nesta 
quarta-feira (11/12), re-
presentantes de organi-
zações não-governamen-
tais (ONGs) em reunião 
para debater as mudan-
ças promovidas pela pas-
ta na gestão ambiental do 

Estado. Estiveram presen-
tes, representando o se-
tor ambientalista do Es-
tado,  Bruno Lopes Rocha 
Melo e Marcus Saboya, 
da Fundação Mais Cer-
rado, Pedro Gasparinetti, 
da Conservation Strategy 
Fund Brasil (CSF-Brasil), 
e Luiz Oliveira, do Insti-
tuto Espinhaço, além dos 
superintendentes Jordana 

Morais Azevedo (Formu-
lação, Gestão e Suporte 
das Políticas Ambientais) 
e Robson Disarz (Proteção 
Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável).

A titular da Semad apro-
veitou o encontro para 
esclarecer as mudanças 
no novo licenciamento 
ambiental de Goiás e os 
avanços promovidos des-

de o início do ano no setor, 
como os programas Juntos 
pelo Araguaia e Pró-Águas 
Rio Meia Ponte, o novo sis-
tema WebOutorga e o início 
da informatização comple-
ta das análises ambientais. 
“São mudanças importantes 
para destravar os trabalhos 
da secretaria e implementar 
uma cultura de desenvolvi-
mento alinhado à preser-

vação e à sustentabilidade 
que vão colocar Goiás como 
modelo de gestão ambien-
tal no Brasil”, afirmou.

Sobre os campos de 
murundus, a secretária 
afirmou que a polêmica 
em torno da retirada da 
vegetação como área de 
preservação não condiz 
com o trabalho realizado 
pela Semad. “A polêmica 

suscitou a relevância des-
sa fitofisionomia para a 
conservação da água e da 
biodiversidade e é exata-
mente essa importância 
que motiva as propostas 
que já estão sendo desen-
volvidas pela secretaria 
visando reestruturar a con-
servação adequada e real 
desses campos nativos”, 
diz a secretária. 
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educação

Em Brasília, Gustavo Mendanha busca 
liberação de obras de novos CMEIs

acompanhado dos 
parlamentares da 
bancada goiana, o 

gestor visitou Ministérios 
em busca de liberação de 
recursos para obras no 
município. Também par-
ticiparam das agendas 
os secretários Einstein 
Paniago (Projetos de Cap-
tação de Recursos) e Va-
léria Pettersen (Educação 
e Cultura) e André Luis 

Rosa (Fazenda). 
Em uma das reuniões, 

o prefeito foi recebido 
pelo presidente do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), Rodrigo Dias, no 
Ministério da Educação, 
onde discutiram sobre a 
autorização para as obras 
de novos Centros de Edu-
cação Infantil (CMEIs) em 
Aparecida. Gustavo estava 

acompanhado do senador 
Vanderlan Cardoso, dos 
deputados federais Pro-
fessor Alcides e Adriano 
do Baldy, além do ex-de-
putado federal Alexandre 
Baldy, todos do PP.

“Já apresentamos todos 
os projetos e adequações 
e está tudo licitado. O pre-
sidente Rodrigo garantiu 
agilidade na parte de docu-
mentação e a gente espera 
que dentro de poucos dias 
esteja tudo resolvido. Só 
falta dar ordem de serviço”, 
afirmou a secretária da Edu-
cação, Valéria Pettersen. 

O prefeito ainda foi 
recebido pelo deputado 

federal João Campos (Re-
publicanos) e juntos se 
reuniram com o diretor 
de Programa da Secretaria 
Executiva do Ministério da 
Saúde, Djedah Lisboa. “Es-
tamos pleiteando recursos 
para que possamos colo-
car o Hospital Municipal 
para funcionar em sua ca-
pacidade máxima”, afirmou 
Gustavo Mendanha.

“O hospital já faz um 
atendimento de excelên-
cia, a sua capacidade ainda 
não é 100%, mas é preci-
so a gente garantir isso. O 
diálogo estabelecido hoje 
no Ministério da Saúde vai 
fazer com que, em breve, 

a gente tenha essa notí-
cia dos recursos para o 
hospital funcionar 100%”, 
completou João Campos. 
Atualmente falta apenas 
a Ala Cirúrgica entrar em 
funcionamento.

O prefeito Gustavo 
Mendanha teria ainda uma 
sequência de audiências 
nos Ministérios da Cida-
dania, Turismo e Desen-
volvimento Regional, além 
da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, onde 
apresentaria demandas 
do município de Apareci-
da, como o andamento de 
obras e outros pleitos.

Tecnologia israelense 

– O Prefeito Gustavo Men-
danha aproveitou a ida 
à Brasília para conversar 
com o embaixador de Isra-
el no Brasil, Yossi Shelley. 
Na pauta, a possibilidade 
de adquirir a tecnologia is-
raelense para que possam 
ser usadas nas 650 câme-
ras de videomonitoramen-
to que serão instaladas em 
Aparecida de Goiânia no 
início do próximo ano. As 
câmeras fazem parte do 
projeto Cidade Inteligente, 
que contempla cinco eixos, 
incluindo fibra ótica em 
toda a cidade e 200 pontos 
de hotspots, com internet 
gratuita para a população.

O prefeito de Aparecida, Gustavo 
Mendanha, teve extensa agenda 
em Brasília nesta quarta-feira, 11
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Secretaria da Mulher recebe cantata 
de Natal do Coral Vozes de Goiânia
A Secretaria Municipal de 
Políticas para as Mulheres 
(SMPM) recebeu na manhã 
desta quarta-feira (11/12) 
o grupo Coral Vozes de 
Goiânia, que faz parte Pro-
grama de Canto Coletivo 
da Prefeitura de Goiânia.

Coordenado pelo maes-
tro Gil Araújo, o coral apre-
sentou seis canções, entre 
elas ‘Noite Azul’, ‘Primeiro 
Natal’ e ‘Aleluia’. As canti-
gas do grupo, composto 
por servidores do municí-
pio, passou aos presentes 

mensagens de amor e fé e 
reviveu o verdadeiro signi-
ficado do Natal.

O convite para a apre-
sentação foi feito pelo 
diretor Administrativo da 
Secretaria da Mulher, Ma-
noel do Bonfim Rodrigues, 
que agradeceu a parceria 
e a presença de todos os 
servidores da pasta.

“Foi um ano de muitos 
desafios superados gra-
ças à contribuição e cola-
boração de cada um dos 
servidores da secretaria”, 

disse. “Esta, portanto, é 
uma apresentação para 
a renovação espiritual 
e de propósitos para um 
novo ano que se aproxi-
ma”, acrescentou.

O maestro agradeceu 
o convite e desejou a to-
dos os servidores da pas-
ta um feliz Natal e um 
ano novo de conquistas 
e muitas realizações. Ao 
final, foi promovido um 
momento de confraterni-
zação entre os músicos e 
servidores da pasta.
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TioBÁK
A rede goiana de franquia tioBák, que se 

destaca por seus sanduíches frescos, molhos 
e o Franguitos - empanado de frango bem 

suculento por dentro e crocante por fora que 
é tradição na região, inaugurou mais uma 

unidade em Goiânia. Localizada no Shopping 
Cidade Jardim, a unidade é a 21a loja da marca.

caNTaTa iNÉDiTa
Ranoika Carneiro tem 44 anos, possui 

deficiência visual e auditiva, mas as 
dificuldades sensitivas não são barreiras 

para ela compartilhar o espírito natalino. No 
próximo dia 12 ela integra o elenco do coral 

“Ouvindo os Sons Da Vida”, que se apresenta 
no piso 2 do Órion Shopping. As vozes serão 

acompanhadas de trompete e teclado e 
tem entrada gratuita a partir das 19h30. A 

iniciativa é da loja de aparelhos auditivos 
Opimed que reuniu 20 pacientes, idosos e 

com deficiência auditiva, para um projeto que 
promete encantar com repertório natalino e 

instrumentos.

HoRÁRio EsTENDiDo
Visando oferecer mais facilidade e 

comodidade aos seus clientes, as lojas e 
quiosques do Passeio das Águas Shopping 

funcionarão em horários diferenciados 
neste mês de dezembro. No sábado, dia 

14, o funcionamento é das 10h às 23h. Já no 
domingo, dia 15, o empreendimento funciona, 
das 10h às 22h. Entre os dias 18 e 23 dezembro 

as lojas e quiosques funcionam por mais 
tempo, das 10h às 23h, inclusive no domingo. 
E na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o 
centro de compras funciona, das 09h às 19h.

NoVo aPlicaTiVo
Acompanhando as novas tendências e sempre 

buscando novas soluções em tecnologia para 
seus clientes, a Vólus (Brasilcard), empresa de 

meios de pagamentos, acaba de lançar a nova 
versão do seu aplicativo. Agora, os usuários 

dos cartões convênio podem comprar créditos 
para utilizar em viagens de Uber, TVs por 

assinatura como Sky e ClaroTV, inserir créditos 
no Google Play, Spotify, Uber Eats, e ainda 

em alguns jogos online.  A empresa apresenta 
também seu novo programa de vantagens, 

com o nome Clube Vólus, em que os usuários 
dos cartões convênio acumulam pontos para 
transferir para os parceiros TudoAzul e Latam 
Pass. A novidade deste programa é o serviço 

de cashback onde o cliente pode abater o 
valor resgatado na fatura em aberto de seu 

cartão.  Outra novidade do aplicativo é que os 
usuários dos cartões Vólus conseguem ainda 

fazer pagamentos via QR Code.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mega loja - Os sócios Kaio César Pires, Rubens Moreira Inácio e Adolfo de Paula Assis, inauguram, no próximo dia 
16 de dezembro, a megaloja da Texas Center, a nova unidade da marca. A loja será dividida em departamentos com 
as seções de vestuário, parte de selaria e tralha. 

Inauguração - Alyssa Hopp, Ribamar Cruz, Tatiane 
Mendes e Fernando Vaz na inauguração da nova 
unidade da Lih Experiência, no Shopping Bougainville.

2 3

4

10 anos de carreira - A cantora Cejane Verdejo comemorará os 
primeiros 10 anos de carreira após as 21h deste sábado (14), no 
palco do Hurricane Sports Pub (Setor Oeste – Goiânia).
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Reconhecimento - O engenheiro civil Geraldo Magela, 
sócio do Grupo Toctao, empresa goiana com 23 anos de 
atuação em todo o país, recebeu na última segunda-
feira, 09/12, às 19 horas, homenagem durante Sessão 
Solene Especial, no Plenário da Assembleia Legislativa 
de Goiás, em comemoração ao Dia do Engenheiro.
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Programa que incentiva a exportação 
deve gerar 2 mil empregos em Goiás

mais de 2 mil va-
gas de trabalho 
devem ser cria-

das em Goiás, nos pró-
ximos dois anos, com a 
entrada de 500 novas 
empresas do estado no 
mercado internacional, 
exportando produtos ge-
nuinamente goianos. A 
projeção é do governo 
estadual e, segundo a 
FCDL-GO (Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Goiás), deve se 
concretizar abrindo por-
tas também no comércio 
lojista, que tem quase 30 
mil empresas do ramo 
cadastradas nas cerca 
de 70 CDLs (Câmaras de 
Dirigentes Lojistas) espa-
lhadas pelo Estado.

Para viabilizar esse 
plano, a FCDL-GO vai 
atuar com o Governo 
de Goiás e o Sebrae na 
identificação de micro e 
pequenos empreendedo-
res com potencial de ex-

portação e na prospecção 
de mercados externos 
para absorver a produção 
goiana. É um trabalho 
que passará também pela 
capacitação dos empre-
endedores regionais para 
lidar com padrões de em-
balagem, código de bar-
ra e legislações vigentes 
para o comércio exterior, 
dentro da logística usual 
de exportação.

“A exportação é uma 
prática no mercado que 
tem todo o potencial para 
gerar maior valor agre-
gado e competitividade 
aos produtos goianos no 
comércio internacional. 
Acredito que deve haver 
um esforço permanente 
do poder público e das 
instituições privadas para 
inserir no mercado exter-
no também os empreen-
dedores de baixa renda, 
que contribuem ativa-
mente para a economia 
dos municípios”, comen-

ta o presidente da FCDL-
-GO, Valdir Ribeiro.

E é esse o foco do 
Programa Exportação 
Estrutura (PEE), que será 
lançado pelo Governo 
de Goiás nesta sexta-fei-
ra, 13. A iniciativa visa a 
ampliar o número de 
empresas goianas que 
vendem para mercados 
estrangeiros, bem como 
acelerar o impacto des-
sa abertura econômica 
na distribuição de renda.

Como funciona
O programa é dividido 

em três eixos. Um deles 
é chamado de À moda de 
Goiás e está centrado no 
aumento das exportações 
de produtos da indústria 
têxtil e de outros bens do 
consumo com potencial de 
exportação que carreguem 
consigo a identidade re-
gional do Estado de Goiás.

A preparação das em-
presas de perfil compa-
tível com o eixo À moda 

de Goiás ficará a cargo 
da FCDL-GO e da Sedi 
(Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Ino-
vação). O Programa Ex-
portação Estruturada tem 
ainda dois braços. O eixo 
AgroExport busca dar 
destinação internacional 
à produção do pequeno 
empreendedor rural; e o 
eixo E-comex, tem o obje-
tivo de expandir para fora 
do País o comércio ele-
trônico feito por micro e 

pequenos empreendedo-
res goianos da indústria, 
comércio e agronegócio.

Além da FCDL-GO, o PEE 
também tem como parcei-
ros estratégicos institui-
ções como o Sebrae, Faeg 
(Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás) e Aje 
Goiânia (Associação dos 
Jovens Empreendedores 
e Empresários de Goiâ-
nia). O Programa Expor-
tação Estruturada terá a 
duração de 2 anos.

Um dos segmentos a serem 
favorecidos com a iniciativa, que 
será lançada nesta sexta-feira, 13, é o 
comércio lojista, onde atuam quase 
30 mil micro e pequenas empresas, 
segundo a FCDL-GO
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nascidos em dezembro

Caixa começa a pagar PIS de trabalhadores
O abono salarial dos pro-
gramas de Integração So-
cial (PIS) do calendário 
2019/2020 começa a ser 
pago hoje (12) para os 
beneficiários nascidos em 
dezembro.

A Caixa Econômica Fe-
deral é responsável pelo 
pagamento do abono sa-
larial do PIS. Os titulares 
de conta individual na 
Caixa, com cadastro atu-
alizado e movimentação 
na conta, já receberam o 
crédito automático ante-
cipado no último dia 10.

Os pagamentos são 
escalonados conforme o 
mês de nascimento do tra-
balhador e tiveram início 
em julho, com os nascidos 

naquele mês. O prazo final 
para o saque do abono sa-
larial do calendário de pa-
gamentos 2019/2020 é 30 
de junho de 2020.

Os valores variam de 
R$ 84 a R$ 998, de acor-
do com a quantidade de 
dias trabalhados durante 
o ano-base 2018.

Segundo a Caixa, são 
mais de 1,8 milhão de tra-
balhadores nascidos em 
dezembro, totalizando R$ 
1,3 bilhão em recursos in-
jetados na economia. O va-
lor do benefício pode ser 
consultado no Aplicativo 
Caixa Trabalhador, no site 
da Caixa ou pelo Atendi-
mento CAIXA ao Cidadão: 
0800 726 0207.

Quem tem 
direito ao saque

Tem direito ao benefí-
cio o trabalhador inscri-
to no PIS há pelo menos 
cinco anos e que tenha 
trabalhado formalmente 
por pelo menos 30 dias 
em 2018, com remune-
ração mensal média de 
até dois salários míni-
mos. Também é necessá-
rio que os dados estejam 
corretamente informa-
dos pelo empregador na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS), 
ano base 2018.

Quem tem o Cartão do 
Cidadão e senha cadastra-
da pode se dirigir a uma 

casa lotérica, a um ponto 
de atendimento Caixa Aqui 
ou aos terminais de auto-
atendimento do banco. 
Caso não tenha o Cartão 
do Cidadão e não tenha 
recebido automatica-
mente em conta da Caixa, 
o valor pode ser retirado 
em qualquer agência do 
banco, apresentando o 
documento de identifica-
ção oficial com foto.

Pasep
O trabalhador com 

vínculo a empresa públi-
ca tem inscrição no For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) e 
recebe o pagamento pelo 
Banco do Brasil.
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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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Gabriel Medina e Ítalo Ferreira 
se classificam para Tóquio 2020

os dois lideram o ranking mundial e dispu-
tavam com outro brasileiro, Filipe Toledo, 
quarto no ranking, as vagas olímpicas, já 

que o Brasil só pode classificar, no máximo, dois 
atletas homens.

Como Toledo foi eliminado hoje, na terceira 
fase da competição, ele não conseguirá mais 
alcançar Medina, o segundo no ranking, ou Fer-
reira, que lidera o mundial.

Ítalo Ferreira ganhou sua bateria e passou 
para as oitavas-de-final e pode conquistar seu 
primeiro título mundial. Já Medina, que ainda 
não disputou sua bateria, precisa avançar tam-
bém para conquistar seu terceiro título mundial.

Os surfistas garantiram, ontem 
(11), vaga nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, durante a 
terceira fase da última etapa 
do circuito mundial de surfe, 
em Pipeline, no Havaí
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