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Goiás assina protocolo de intenções 
para incentivar exportações

o Governo de Goiás 
assinou na manhã 
desta sexta-feira, 

dia 13, Protocolo de In-
tenções com diversas 
entidades e instituições 
para o Programa Exporta-
ção Estruturada (PEE). O 
programa será executado 
pela Secretaria de De-
senvolvimento e Inova-
ção (Sedi), com apoio da 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), com o objetivo 
de estruturar oportuni-
dades de negócios pos-
sibilitando a inserção 
competitiva dos produ-
tos goianos no mercado 
internacional, com maior 
valor agregado, para ace-
lerar o desenvolvimento 
econômico e social dos 

municípios goianos.
O secretário de Agri-

cultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto, re-
presentou o governador 
Ronaldo Caiado na soleni-
dade. A cerimônia foi reali-
zada na sede da Federação 
da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg), uma das 
instituições parceiras na 
execução do projeto.

O secretário ressaltou a 
importância do programa 
para fortalecer a economia 
goiana e os empreendedo-
res, sobretudo no campo. 
“É uma ação do Governo 
de Goiás, por meio da 
Sedi e da Seapa, com par-
ceiros estratégicos, como 
a Faeg, que vão potencia-
lizar as exportações goia-
nas, movimentando ainda 
mais a economia, com ge-
ração de novos empregos 
e renda”, destacou.

O programa está es-
truturado em três eixos 
estratégicos. O primeiro 

eixo é o “AgroExport”, que 
atuará com o redirecio-
namento da produção 
do empreendedor para 
cultura de maior valor 
agregado destinada à 
exportação. Também ha-
verá o eixo “E-comex”, 
voltado ao E-commerce 
para micro e pequenos 
empreendedores do setor 
de indústria, comércio e 
agronegócio com foco no 
mercado internacional. 
Por fim, o eixo “À Moda de 
Goiás”, com foco na ex-
portação dos produtos do 
Goiás na Moda ou outros 
produtos goianos que te-
nham a identidade regio-
nal do Estado de Goiás e 
potencial de exportação.

Com o programa, espe-
ra-se aumentar a renda 
de empreendedores ru-
rais, criando uma cultura 
de produção com maior 
qualidade e maior valor 
agregado; expandir o nú-
mero de empreendedores 
usando e-commerce em 

negócios internacionais; 
e ampliar mercados para 
produtos e serviços de-
senvolvidos em Goiás, por 
meio das exportações.

O programa também 
visa qualificar o empreen-
dedor para usar aplicati-
vos em gestão financeira, 
comercial e acompanha-
mento da logística de 
exportação; difundir a 
cultura exportadora e 
orientar os empreende-
dores dos municípios que 
desejam exportar; oti-
mizar a articulação ins-
titucional para melhorar 
o ambiente de negócios 
dos empreendedores; 
e acelerar a geração de 
emprego através do cres-
cimento sustentado das 
empresas pelas exporta-
ções.

Especificamente no 
eixo AgroExport, o pro-
grama deverá identificar 
empreendedores rurais 
prioritariamente nas 
microrregiões de baixo 

desenvolvimento e se-
lecionar culturas de alto 
valor para reconverter a 
produção agrícola. Feito 
isso, irá agrupar os em-
preendedores rurais em 
cooperativas ou associa-
ções e preparar o proces-
so produtivo e produtos 
para exportação. Por fim, 
atuará na liquidação da 
operação de exportação 
e reinvestimento. A ex-
pectativa é de que o pro-
grama tenha duração de 
dois anos e resulte em, 
pelo menos, 500 novas 
empresas exportadoras, 
com a geração de 2 mil 
novos empregos, em to-
dos os eixos.

Além do Governo de 
Goiás, por meio da Sedi e 
Seapa, participam do pro-
grama a Agência Goiana 
de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesqui-
sa Agropecuária (Emater), 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG), Sis-
tema Faeg Senar, Serviço 

Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas Goiás (Sebrae Goi-
ás), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai), Banco do Brasil, 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e Inves-
timentos (Apex Brasil), 
Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de 
Goiás (FCDL Goiás), Asso-
ciação de Jovens Empre-
endedores e Empresários 
de Goiânia (AJE Goiânia), 
Associação Comercial, In-
dustrial e de Serviços do 
Estado de Goiás (Acieg), 
Federação do Comércio 
do Estado de Goiás (Fe-
comércio), Rede Itego, 
Conselho de Desenvol-
vimento Econômico Sus-
tentável e Estratégico de 
Goiânia (Codese) e Mega 
Moda Park. 

Um dos eixos 
é voltado ao 
agronegócio
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Lissauer Vieira e Ronaldo Caiado anunciam 
retirada da alíquota extraordinária da PEC

o presidente da As-
sembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), 

deputado Lissauer Vieira 
(PSB), e o governador Ro-
naldo Caiado (DEM), anun-
ciaram ontem, 13, em en-
trevista coletiva, a retirada 
da alíquota extraordinária 
da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) da 
Reforma da Previdência 
estadual. Caiado disse que 
a decisão surgiu de um 
amplo acordo, ouvindo 
representantes dos po-
deres Legislativo e Judi-
ciário, bem como entida-
des representativas dos 
servidores públicos. A 
coletiva ocorreu no 10º 
andar do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira.

“Resolvemos, ouvindo 

a todos, retirar a parte da 
emenda constitucional, 
que propõe a criação da 
alíquota extraordinária”, 
informou o governador, 
adiantando que o restan-
te do texto da PEC, que 
tramita na Alego, perma-
necerá como está. A alí-
quota atual é de 14,25%, 
se não houvesse a exclu-
são, ela poderia chegar 
em até 22%. 

De acordo com Caia-
do, a participação de 
Lissauer Vieira na busca 
de um consenso foi fun-
damental para destravar 
a apreciação da matéria 
na Assembleia. “O presi-
dente da Assembleia foi 
peça determinante para 
que nós avançássemos 
e construíssemos esse 

acordo”, destacou.
O presidente avaliou 

que a alíquota extraor-
dinária vinha causando 
desconforto, por conta da 
insatisfação manifestada 
pelos poderes Legislati-
vo e Judiciário, bem como 
por outros órgãos do Es-
tado, e também pelos 
servidores públicos esta-
duais. “O governador teve 
a sensibilidade de ouvir a 
todos. Conversou conos-
co, com o Judiciário e com 
os demais órgãos que ti-
nham essa resistência.”

Lissauer Vieira adiantou 
que, a partir desse acordo, 
a Alego deverá colocar a 
PEC em votação já na se-
gunda-feira, 16, quando se 
cumpre o prazo necessário 
de dez sessão ordinárias 
de tramitação da matéria 
no Poder Legislativo. “A 
partir de terça-feira, dia 17, 
a Reforma da Previdência 
já está apta a ser apreciada 
pelo parlamento goiano e 
certamente será aprova-
da ainda na semana que 
vem, até a sexta, dia 20 
”, frisou. O presidente da 

Alego disse para ser apro-
vada a matéria precisa de 
25 votos favoráveis.

“Esta é a decisão, o res-
tante da PEC permanecerá 
e com isso nós teremos a 
capacidade de sinalizar ao 
Governo Federal que, se 
tudo não foi possível, nós 
conseguimos o máximo, 
diante do diálogo e do en-
tendimento de que não se 
pode querer governar des-
considerando a participa-
ção de todos os Poderes”, 
disse o governador.

Ronaldo Caiado infor-

mou que o Estado tem 
tomado todas as providên-
cias legais para atender 
as exigências do Governo 
federal e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), para 
prorrogação do pagamen-
to da dívida de Goiás, que 
vence no dia 6 de agosto. 
“Já estamos realizando as 
devidas adequações exi-
gidas, por isso estamos 
certos de que não só con-
seguiremos a prorrogação 
do pagamento da dívida, 
como também abrir as 
portas para contrair novos 
empréstimos, haja vista 
que até o momento não 
conseguimos emprestado 
nenhum real do Governo 
federal”, afirmou.

Também participou da 
coletiva o presidente da 
GoiasPrev, Gilvan Cândi-
do da Silva. Em entrevis-
ta à Agência Assembleia 
de Notícias, ele adiantou 
que, com a aprovação da 
PEC da Reforma da Previ-
dência estadual, o Estado 
de Goiás vai experimen-
tar um crescimento sig-
nificativo da sua receita. 
A expectativa é de que a 
economia salte de R$ 3,9 
bilhões para R$ 9,9 bi-
lhões em dez anos.

O GOVERNADOR RONALDO CAIADO 
(DEM) ANUNCIOU A RETIRADA 
DA ALÍQUOTA EXTRAORDINÁRIA 
DA PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL (PEC) DA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
ESTADUAL, QUE TRAMITA NA ALEGO
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Professor Alcides fica no PP e reafirma 
apoio à reeleição de Gustavo Mendanha 
Apesar de ter sido convi-
dado a ingressar na Alian-
ça pelo Brasil, partido que 
está sendo criado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
o deputado federal Profes-
sor Alcides, mesmo sendo 
um declarado apoiador 
do Palácio do Planalto 
no Congresso Nacional, 
afirmou hoje que vai per-
manecer no Progressistas. 
Nos últimos tempos, Pro-
fessor Alcides demonstrou 
contrariedade com o modo 
como a direção estadual 
da legenda atua no interior 
de Goiás, em alguns casos, 
formando comissões pro-
visórias nos municípios em 
que ele foi o mais votado 
para a Câmara Federal 
sem ao menos consultá-lo. 
Mas esta questão, explicou, 

foi resolvida numa recente 
reunião da cúpula nacio-
nal e estadual do parti-
do, realizada em Brasília. 
Numa entrevista concedi-
da na manhã desta sexta-
-feira, dia 13, a Donizete 
Santos e Antônio José 
Ferreira, no programa Aqui 
News, da Rádio Bons Ven-
tos FM, o deputado con-
firmou que foi procurado, 
mas que não vai sair do 
Progressistas. “Na realida-
de, houve isso sim. Tive-
mos uma conversa preli-
minar sobre esse assunto e 
continuamos conversando 
com o Vitor Hugo, eu pre-
tendo continuar na base 
do governo Bolsonaro, é o 
que eu tenho feito desde o 
primeiro dia de mandato, 
mas momentaneamente 

não tenho interesse de 
deixar o Progressistas para 
ir para o Aliança”.

O parlamentar declarou 
que sua primeira filiação 
foi à Arena e que, depois, 
sempre foi pepista. Ele 
lembrou que em 2014 saiu 
do PP e foi para o PSC para 

ser candidato a vice-go-
vernador ao lado de Van-
derlan Cardoso (PSB, na 
época), e depois, em 2016, 
foi para o PSDB a pedido 
do ex-governador Marconi 
Perillo para ser candidato 
a prefeito de Aparecida, 
mas retornou ao PP logo 

após o pleito.
Reeleição do prefeito 

Segundo Professor Alcides, 
o Progressistas está se es-
truturando para fazer uma 
boa bancada vereadores 
nas eleições municipais do 
ano que vem em Aparecida. 
Ele aproveitou a oportuni-
dade para reafirmar uma 
decisão já tomada pelo 
partido no município. “Já é 
consenso entre nós que o 
Progressistas vai marchar 
com o Gustavo”, afirmou. 
Apesar de o Progressistas 
ter entrado para a base do 
governador Ronaldo Caia-
do (DEM), adversário polí-
tico de Gustavo Mendanha 
(MDB), a decisão de apoiar 
a reeleição do prefeito de 
Aparecida não vai mudar. 
Professor Alcides explica 

os motivos. “Na realidade 
foi um acordo somente 
entre o Alexandre (Baldy, 
presidente estadual do 
Progressistas) e tanto eu 
quanto o Vanderlan não 
temos conhecimento do 
que ficou acordado, o que 
foi acertado”.

Governo Caiado 
Ao ser instado a falar sobre 
o primeiro ano do governo 
de Ronaldo Caiado, Pro-
fessor Alcides o avaliou 
como regular, mas disse 
acreditar que vai melho-
rar. “Ele pegou o Estado 
totalmente bombardeado, 
mas está colocando a casa 
em ordem. Acredito que 
esse foi um ano regular de 
trabalho para ele, mas ele 
pode fazer uma boa gestão 
em 2020”, frisou.
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Prefeitura em Ação encerra o ano 
com quase 500 mil atendimentos

com serviços presta-
dos à população apa-
recidense nas áreas 

da saúde, beleza, assistên-
cia social, jurídica, emissão 
de documentos , encami-
nhamento ao mercado de 
trabalho, entre outros e 
também com manutenção 
e limpeza dos bairros, o 
Prefeitura em Ação alcan-
çou mais de 80% dos mo-
radores nas 21 edições re-
alizadas, segundo balanço 
divulgado pela Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia 
por meio da Secretaria de 
Governo. O programa que 
tem como objetivo levar 
aos quatro cantos da ci-
dade os serviços que são 
prestados pela adminis-
tração pública terá, a par-
tir de janeiro, intervalos 
reduzidos para atender 
maior número de pessoas 
em menos tempo.

De acordo com o prefeito 
Gustavo Mendanha, quan-
do planejou nos primeiros 
meses de 2017, ao assumir 
o comando de Aparecida 
de Goiânia, o Prefeitura em 
Ação tinha a intenção de 
levar todos os serviços da 
administração e outros ao 
mesmo tempo para perto 
da população de forma ágil 
e gratuita. “As nossas expec-
tativas foram alcançadas, 

os moradores receberam o 
chamado de participar das 
ações e agora contam com 
esse programa fixo no ca-
lendário da Prefeitura. Em 
junho o projeto completou 
dois anos e é com muita 
honra que anunciamos que 
somando todas as edições 
do mutirão inédito no mu-
nicípio, foram realizados 
418,5 mil atendimentos nas 
mais diversas áreas”, ressal-
tou o gestor.

Segundo dados do ba-
lanço, o programa encerra 
o ano de 2019 com mais 
de 140 bairros contempla-
dos nas 21 edições, benefi-
ciando os mais de 400 mil 
moradores de forma direta 
e indireta. A última edição 
do mutirão deste ano acon-
teceu entre os dias 25 e 30 
de novembro, no Residen-
cial Caraíbas e beneficiou 
cerca de 28 mil moradores 
da região. “Este foi o últi-
mo Prefeitura em Ação de 
2019. O programa conti-
nua no ano que vem com 
várias novidades”, garantiu 
o coordenador do Prefeitu-
ra em Ação, Júlio Lemos.

O coordenador anuncia 
ainda que a força-tarefa 
será repaginada e uma das 
ideais já colocadas sobre a 
mesa é a de realizar o pro-
grama a cada 20 dias, ao 

invés de 30, como tem sido 
feito até hoje. “Fechamos 
mais uma edição com cha-
ve de ouro, com milhares 
de pessoas atendidas. Ano 
que vem vamos diminuir 
o espaço de tempo entre 
uma e outra atendendo 
o restante dos bairros da 
cidade e beneficiando to-
dos os moradores de Apa-
recida”, anunciou.

O recorde do Prefeitu-
ra em Ação foi na 19ª edi-
ção, em agosto deste ano, 
quando 30.493 atendi-
mentos foram realizados 
na região do Jardim Hel-
vécia (8.684 moradores), 
que também contemplou 
os setores Bairro Cardoso 
I e II (11.291 moradores), 
Conjunto Santa Fé (2.373 
moradores), Conjunto Es-
trela do Sul (2.807 Mo-
radores), Bairro Hilda 
(5.443 moradores), Vila 
Mariana (3.857 morado-
res) e Cidade Vera Cruz II 
(19.107 moradores).

Outras edições tam-
bém foram realizadas nas 
regiões dos bairros Santa 
Luzia (22.291 atendimen-
tos), Cidade Satélite Luiz 
(21.880 atendimentos), 
Garavelo A,C,D,E (26.868 
atendimentos), Cidade 
Livre (22.338 atendimen-
tos), Jardim Alto Paraíso 
(12.026 atendimentos), 
Setor Dos Afonsos (6.563 
atendimentos), Cidade 
Vera Cruz I (27.709 atendi-
mentos), Jardim Tiradentes 
(12.776 atendimentos), 
Madre Germana I (5.413 
atendimentos), Vila Maria 
(11.792 atendimentos), 
Retiro Do Bosque (18.777 
atendimentos) e Indepen-
dência Mansões (13.629 
atendimentos).

Temos ainda Aeroporto 
Sul (12.548 atendimen-
tos), Parque Veiga Jardim 
(18.600 atendimentos) , 
Jardim Olímpico (24.111 
atendimentos), Parque 
Das Nações (19.120 aten-

dimentos), Setor Serra 
Dourada (21.956 atendi-
mentos), Jardim Maria Inês 
(24.649 atendimentos), 
Setor Santo André (7.447 
atendimentos), Jardim Ri-
viera (29.099 atendimen-
tos) e Residencial Caraíbas 
(28.403 atendimentos).

Prefeitura em Ação – 
Durante uma semana mais 
de mil servidores da Pre-
feitura realizam um muti-
rão de serviços de limpeza 
e manutenção nos bairros 
contemplados como var-
rição de ruas, roçagem e 
remoção de entulhos, ta-
pa-buraco, recapeamento, 
limpeza de boca de lobo, 
pintura de meio-fio, revi-
talização da sinalização 
de trânsito horizontal e 
vertical, troca de lâmpa-
das da iluminação pú-
blica e fiscalização dos 
agentes da dengue em 
todas as casas, lotes e co-
mércios da região.

No final da semana, 

sempre na sexta-feira e 
sábado, os moradores da 
região contemplada con-
tam com atendimentos 
gratuitos em diversas áre-
as. Entre os serviços ofe-
recidos estão a assessoria 
jurídica, cadastro para os 
programas sociais como o 
Bolsa Família, encaminha-
mento para o mercado de 
trabalho por meio do Sine 
Municipal, emissão do car-
tão e passaporte do idoso 
e da pessoa com deficiên-
cia, emissão de alvará sim-
plificado de uso de solo, 
emissão de identidade e 
carteira de trabalho, aten-
dimento odontológico e 
corte de cabelo.

Também são distribuí-
das mudas de árvores do 
cerrado, confecção de fotos 
3×4, consultas de oftalmo-
logia, exames de ultrasso-
nografia e eletrocardiogra-
ma, atividades recreativas 
para as crianças, dentre 
outros serviços.

Programa que esteve em 21 regiões 
diferentes do município uma vez 
por mês desde a primeira edição, 
a partir de janeiro de 2020, terá 
intervalo de 20 em 20 dias
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Prefeitura antecipa salário para dia 20 de dezembro
O prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, anunciou nesta 
sexta-feira (13/12) que 
antecipará para antes do 
Natal o salário de todos 
os quase 50 mil servido-
res públicos do município. 
A transferência será reali-
zada no dia 20 deste mês. 
Além disso, o chefe do 
Executivo assinou decreto 
concedendo ponto faculta-
tivo nos dias 23, 24; 30 e 
31 de dezembro, vésperas 
do Natal e Ano Novo, res-
pectivamente.

Em janeiro, a Prefeitura 
de Goiânia divulgou o cro-
nograma de pagamento 
para todo o ano de 2019. 
No informativo consta-
va a quitação da folha de 
dezembro para o dia 31, 
portanto, dentro do mês 
trabalhando. A antecipação 
de 11 dias só será possível 
após o reequilíbrio das 
contas públicas promovido 
pela atual  gestão.

Segundo o prefeito Iris 
Rezende, a antecipação 
se soma a outros direitos 

garantidos pela adminis-
tração, como o pagamento 
da bata-base, das progres-
sões e dos novos planos de 
carreira. “Muitas cidades 
estão com salários atrasa-
dos e Goiânia está em um 
situação privilegiada em 
virtude do empenho dos 
servidores. Não atrasamos 
um só dia o pagamento 
dos salários e, assim que 
a situação foi melhorando, 
concedemos os benefícios 
que os funcionários mere-
cem”, afirmou. 

De janeiro de 2017 até 
dezembro de 2018, a Pre-
feitura de Goiânia pagou 
os servidores dentro do 
prazo legal estabelecido 
no artigo 30 da Lei Orgâ-
nica do Município de Goi-
ânia. A alteração no crono-
grama de pagamento, que 
desde 2005 - também na 
administração Iris Rezende 
-, era efetivado no último 
dia útil do mês, deveu-se 
à dificuldade de caixa en-
frentada nos dois primei-
ros anos da atual gestão. 
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Botica 214
Conhecida por ser a celebração da alta perfumaria 

do Boticário, a linha Botica 214 carrega um 
enorme significado. A combinação de ingredientes 

nobres resulta em fragrâncias sofisticadas e 
surpreendentes. Depois de dois anos de pesquisas 

de matérias-primas e desenvolvimento, a marca 
coloca no mercado duas novas fragrâncias: 214 

Golden Gardênia e 214 Musk & Cedro.

MBa
A AVIVA, uma das empresas reconhecidas pelo 

GPTW – Great Place to Work, que neste ano 
ficou em segundo lugar na categoria Empresas 
de grande porte na segunda edição do prêmio 

Melhores Empresas para Trabalhar – Hotelaria e 
Turismo, e também na segunda colocação como 

uma das melhores empresas para se trabalhar 
no Centro-Oeste, acaba de formar sua 1a turma 

de MBA em Gestão de Negócios com foco em 
Timeshare. Com duração de 18 meses, o curso é 

reconhecido pelo MEC e contou com a parceria da 
INPOS, que selecionou professores de Instituições 

renomadas como IPOG e FGV para ministrar as 
aulas aos 25 associados participantes.

toY stoRY
O incrível mundo onde os brinquedos ganham vida 
quando seus donos não estão presentes, acontece 

no domingo, 22 de dezembro, no Teatro Madre 
Esperança Garrido, às 15h. As crianças poderão 

conferir de pertinho o mundo de Toy Story com o 
patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro 
Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, 

o xerife Woody, a vaqueira Jessye, além dos 
soldadinhos de plásticos mais fiéis do planeta. 

Na montagem os brinquedos Woody e Buzz dão 
exemplo de amizade verdadeira. Além do cowboy 

e do astronauta, a vaqueira Jessie, a camponesa 
Betty, o Senhor Cabeça de Batata e os soldadinhos 
participam da aventura. Direção de Adriano Soares.

HosPital ÓRioN
A partir do dia 13 de dezembro, Goiânia 

ganha um centro de saúde que promete ser 
referência em alta complexidade, diagnóstico e 

tratamentos de ponta: o Hospital Órion. Com 
a chancela do Hospital Israelita Albert Einstein, 

a primeira unidade sob a gestão Einstein 
fora da cidade de São Paulo, traz consigo o 

respaldo e a expertise de mais de 48 anos do 
hospital paulista. Com área total de 27 mil 

metros quadrados, o hospital geral de alta 
complexidade impressiona não apenas pela 
estrutura física, que, ao atingir 100% da sua 

capacidade, será o maior em número de leitos 
privados ofertados em Goiânia, mas também 

pela tecnologia utilizada na construção, 
equipamentos adquiridos e qualidade dos 

profissionais contratados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

01 – Reconhecimento - O engenheiro civil Geraldo Magela, sócio do Grupo Toctao, com 39 anos de exercício da 
profissão, recebeu das mãos do deputado estadual e também engenheiro civil Vinícius Cirqueira homenagem em 
comemoração ao Dia do Engenheiro, celebrado no Brasil dia 11 de dezembro, durante Sessão Solene Especial, no 
Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás.

Joias - O stand do The Sun LuxuryStyle, 
empreendimento da EBM Desenvolvimento 
Imobiliário na Praça do Sol, foi palco de uma special 
sale da marca de joias Valentina & Rassi Fine Jewelry, 
na última semana. Na foto, as empresárias Wanessa 
Rassi e Sabrina Baptista, anfitriãs do evento. 

2 3

4

Novo DVD - O cantor goianiense Junior Costa grava, no próximo 
dia 16, segunda-feira, a partir das 16h, o seu DVD, que vai contar 
com um time de peso de participações especiais no trabalho.
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APorca -  o Dj de funk Mario Pires que assina o Baile 
do Mario faz parte do Line up da Feijoada d’APorca 
2ª Edição acontecerá no proximo sábado.
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Saque complementar do FGTS 
será liberado no próximo dia 20

a Caixa Econômica 
Federal vai libe-
rar o saque com-

plementar do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) a partir da 
próxima sexta-feira (20). 
Mais de 10 milhões de 
pessoas serão beneficia-
das, segundo o  vice-pre-
sidente do Agente Ope-
rador da Caixa, Paulo 
Henrique Angelo Souza. 
A declaração foi feita em 
uma transmissão ao vivo 
nas redes sociais para 
explicar sobre o novo li-
mite de saque.

Só terá direito ao sa-
que extra quem tiver 
alguma conta de FGTS, 
ativa ou inativa, cujo 
saldo era de até R$ 998 
(atual valor do salário 
mínimo) em 24 de julho 
deste ano. Quem tiver 
saldo acima desse va-
lor na conta do FGTS só 
poderá retirar os R$ 500 
originalmente previstos. 
O limite vale para cada 
conta, separadamente.

O limite do saque 
imediato subiu com a 
sanção da lei de conver-
são de medida provisó-
ria nº 13.932/2019.

Dessa forma, um traba-

lhador que tinha R$ 998 
numa conta do FGTS e R$ 
1 mil em outra conta até 
24 de julho só poderá 
sacar R$ 998 da primei-
ra conta e R$ 500 da se-
gunda. Nesse caso, se o 
trabalhador tiver retira-
do R$ 500 de cada conta 
na primeira etapa do 
saque imediato, poderá 
sacar os R$ 498 restan-
tes da primeira conta e 
não poderá retirar mais 
nada da segunda.

Para saber se tem di-
reito ao saque adicional, 
o trabalhador deve con-
sultar o extrato do FGTS 
na página na Caixa na 
internet. A consulta tam-
bém pode ser feita no 
aplicativo FGTS, dispo-
nível nos smartphones 
dos sistemas operacio-
nais Android, iOS e em 
computadores com o 
sistema Windows.

Para a consulta, basta 
o trabalhador digitar o 
número do CPF e a senha 
para verificar o extrato. 
Caso não tenha senha 
ou tenha se esquecido, 
o trabalhador deve ca-
dastrar uma nova se-
nha, mas, para isso, deve 
ter em mãos o Número 

de Identificação Social 
(NIS), que pode ser en-
contrado na carteira de 
trabalho, no cartão do 
cidadão ou no extrato 
impresso do FGTS.

Ao acessar a conta, o 
trabalhador deve clicar 
no botão Extrato Com-
pleto, onde aparecem 
todas as contas do FGTS, 
ativas e inativas, em seu 
nome. O correntista deve-
rá clicar nas informações 
de cada conta. Caso tenha 
saldo de até R$ 998 em 

24 de julho, poderá sacar 
até esse limite.

Se o trabalhador não 
tiver feito o saque ime-
diato nos últimos meses, 
poderá retirar até R$ 
998 da conta com saldo 
de até um salário míni-
mo. No entanto, caso já 
tenha feito a retirada, 
poderá sacar a diferença 
entre R$ 500 e o saldo 
remanescente.

Depósito 
automático

Quem tem conta na 
Caixa vai receber o depó-
sito complementar auto-
maticamente. Para quem 
não tem conta, é preciso 
buscar atendimento nas 
agências da Caixa, em 
terminais de autoatendi-
mento e em casas lotéri-
cas. “Quem não tem conta 
na Caixa saca nos termi-
nais de autoatendimento, 
nas mais de 13 mil casas 
lotéricas no Brasil”, disse 
Souza. Ele explicou que 
não importa se a conta 

do FGTS é ativa ou inati-
va para fazer o saque.

O vice-presidente lem-
brou que no próximo dia 
18 tem início o paga-
mento do saque imedia-
to para os trabalhadores 
nascidos em novembro e 
dezembro. Por isso, agên-
cias da Caixa terão o ho-
rário de atendimento am-
pliado em 2 horas.

O dinheiro do saque 
imediato ficará disponí-
vel até o dia 30 de mar-
ço de 2020.

Medida vale para contas com 
saldo de até um salário mínimo
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Vacinação contra sarampo atinge 
99,4% das crianças de até 1 ano

A campanha nacional 
de vacinação contra o 
sarampo registrou o me-
lhor índice dos últimos 
cinco anos, com índice 
de cobertura de 99,4% 
das crianças de até um 
ano de idade. Com o re-
sultado, o Brasil ultra-
passou a meta de cober-
tura da vacina tríplice 
viral - contra sarampo, 
rubéola e caxumba - es-
tabelecida pelo Ministé-
rio da Saúde.

No entanto, de acor-

do com a pasta, nove 
unidades federati-
vas não atingiram a 
meta mínima, de 95%: 
Pará (85,4%), Roraima 
(87,9%), Bahia (88,9%), 
Maranhão (90%), Acre 
(91,4%), Piauí (91,9%), 
Distrito Federal (93,7%), 
São Paulo (93,9%) e 
Amapá (94,9%).

“Ainda temos cerca 
de 1,9 mil municípios 
que, mesmo com a in-
tensificação das ações 
de vacinação por meio 

de campanhas, não con-
seguiram atingir a meta. 
Isso é preocupante para 
2020, porque ainda exis-
te surto da doença no 
país”, alertou por meio 
de nota o diretor do De-
partamento de Imuniza-
ções e Doenças Trans-
missíveis do Ministério 
da Saúde, Julio Croda.

Ao longo do ano, fo-
ram realizadas duas eta-
pas de vacinação contra 
o sarampo em muni-
cípios fronteiriços. Em 

São Paulo foi feita uma 
campanha de vacinação 
no meio do ano, após o 
surgimento de alguns 
casos da doença, após 
registro de surto em um 
navio atracado no Porto 
de Santos.

Duas outras campa-
nhas foram feitas em 
todo o país até o dia 30 
de novembro. Uma des-
tinada a crianças de 6 
meses a menores de 5 
anos, e outra à popula-
ção de 20 a 29 anos.
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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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pré-olímpico 2020

André Jardine convoca Seleção 
Brasileira na segunda

o técnico da Seleção 
Brasileira Olímpi-
ca, André Jardine, 

anunciará, nesta segunda-
-feira (16), a lista final de 
jogadores que representa-
rão o Brasil no Torneio Pré-
-Olímpico 2020. 

A convocação seguida 
por coletiva de imprensa 
será realizada no auditório 
da sede da CBF às 15h. Os 
profissionais de imprensa 
interessados em participar 
da cobertura do evento 
devem se credenciar dire-
tamente na sede da CBF, 
entre 13h e 14h45.

O Pré-Olímpico é uma 
novidade resgatada pela 
Conmebol, que deixou 
de usar o Sul-Americano 
Sub-20 como competição 
qualificatória para os Jo-

gos Olímpicos. O torneio 
será disputado na Colôm-
bia, nas cidades de Perei-
ra, Armenia e Bucaraman-
ga, de 18 de janeiro a 9 
de fevereiro de 2020.

A Seleção Brasileira 
está no Grupo B (Ver lista 
de jogos abaixo), ao lado 
de Uruguai, Peru, Bolívia 
e Paraguai. O outro gru-
po tem a Colômbia (país-
-sede), Argentina, Chile, 
Equador e Venezuela.

Na primeira fase, os 
times enfrentam os ad-
versários do seu próprio 
grupo. Os dois melhores 
colocados de cada cha-
ve se classificam para um 
quadrangular final, que 
decidirá quais serão os 
dois representantes sul-
-americanos no Japão.

Convocação seguida por coletiva de imprensa será realizada no auditório da sede da CBF às 15h
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