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n O ex-governador Marconi Perillo 
tem levado ao governador João Dó-
ria demandas de empresas goianas, 
especialmente publicitárias, que per-
deram mercado em Goiás e buscam 
espaço profissional em São Paulo.

n Favas contadas: o presidente da 
Fieg, Sandro Mabel, não tem mais o 
apoio dos grandes empresários que o 
levaram ao cargo. É unânime a quei-
xa contra o seu estilo atabalhoado 
na defesa dos interesses da classe.

n Presente em todos os governos de 
Marconi Perillo, o marqueteiro Carlos 
Maranhão estava atuando como se-
cretário de Saúde de Senador Canedo, 
mas foi dispensado na semana passa-
da pelo prefeito Divino Lemes. 

n O Ministério Público já engatilhou 
ações, com base nas investigações 
da CPI dos Incentivos Fiscais, para 
pedir a restituição integral do ICMS 
que grandes empresas deixaram de 
pagar de forma totalmente irregular.

n O deputado federal Delegado Val-
dir apareceu na festa de fim de ano 
dos grandes empresários da Fieg 
e circulou como peixe na água. Até 
posou para fotos, ao lado dos barões 
da indústria goiana, simulando atirar 
com as mãos. 

n Nesta semana, um imbróglio como 
nunca se viu em Goiás: a Assembleia 
aprovará, em votação final, o proje-
to que determina a encampação da 
Enel pelo governo do Estado. Nin-
guém sabe ainda o que virá a seguir.

n O deputado Cláudio Meirelles está 
se isolando entre os colegas ao criticar 
continuamente a Assembleia e também 
ao judicializar as decisões do Poder. “Só 
serve se andar do jeito que ele quer”, 
condena um deputado.

n Apesar dos gastos milionários com 
propaganda, o prefeito de Anápolis 
Roberto Naves vai para a reeleição, 
em 2010, sem ter conseguido se cacifar 
politicamente, sem nenhuma chance 
diante do petista Antônio Gomide.

n Sonhando com a candidatura a 
prefeito de Goiânia, o deputado es-
tadual Talles Barreto fala em “novo 
PSDB”, esquecendo-se de que, 
em Goiás, o partido é o “PSDB do 
Marconi” e só irá para onde o ex-
-governador quiser.

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

Quase tudo de que o Estado precisa para reencontrar o caminho virtuoso do equilí-
brio entre receita e despesas e voltar a investir tanto no aperfeiçoamento quanto na 
ampliação das políticas públicas que beneficiam diretamente a população, está no pa-
cote de projetos que o governador Ronaldo Caiado apresentou à Assembleia: fim dos 
injustificáveis privilégios do funcionalismo, eliminação das distorções dos incentivos 
fiscais, extinção de fundos orçamentários ultrapassados, racionalização administrativa, 
privatização de empresas públicas inúteis para as goianas e os goianos e mais alguma 
coisa. Nada que não seja da mais profunda repercussão na reorganização das finanças 
estaduais e da sua adequação aos interesses gerais da sociedade – e não de segmentos 
específicos. A agenda reformista de Caiado é tão pesada que os parlamentares ficaram 
momentaneamente desorientados. Corretamente, o governador decidiu fazer tudo de 
uma só vez, depois de quase um ano avaliando e analisando os possíveis caminhos a 
seguir. Ninguém é obrigado a concordar com tudo o que ele pensa e faz. Mas é preciso 
admitir que se trata de um gestor bem intencionado. São 70 anos de idade e uma lon-
ga carreira política, até hoje imaculada. Ele já estava inscrito na história de Goiás, mas 
o que pode resultar do seu governo é uma vaga ao lado de nomes essenciais para o 
Estado como Pedro Ludovico, Iris Rezende e Mauro Borges.
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ÚNico DEpUtaDo FEDERal Do paRtiDo, cÉlio SilVEiRa EStÁ pRoNto paRa DEiXaR o pSDB
Generalizou-se a impressão de que o único deputado federal do PSDB, Célio Silveira, está pronto para deixar o partido, aguardando apenas alguma 
solução que não coloque em risco o seu mandato (uma janela partidária ou um partido novo). Uma das explicações seriam as suas insatisfações com 
a ação do ex-governador Marconi Perillo em municípios do Entorno de Brasília, no sentido de fortalecer adversários e desafetos de Célio. 

GEccoR É UMa ESpÉciE DE laVa Jato GoiaNa paRa iNVEStiGaR GEStÕES tUcaNaS
Aos poucos, o GECCOR – Grupo Especial de Combate à Corrupção, criado pelo governador Ronaldo Caiado com profissionais retirados da nata da 
Polícia Civil, vai se firmando como uma espécie de Lava Jato Goiana. Já foram duas operações de grande impacto, uma a Cegueira Deliberada, que 
desvendou uma fraude com potencial de chegar a R$ 600 milhões em uma licitação de vistoria veicular no Detran, outra a Metástase, que flagrou 
um criminoso conluio entre o Ipasgo e um instituto de oncologia de Goiânia, o Ingoh, prejudicando pacientes de doenças graves com remédios 
vencidos, subdosagens e outras falcatruas – ainda por cima cruéis com quem necessita de tratamento especializado de saúde. Tudo ocorrido nas 
gestões passadas – que ainda serão alvo de mais 9 operações, já agendadas pelo GECCOR e anunciadas pelos delegados que estão no seu comando.

alíQUota aDicioNal DE 8% Na REFoRMa Da pREViDÊNcia Foi UM GRaVEto
A alíquota adicional de 8% para o desconto nos salários dos servidores estaduais foi retirada do projeto de reforma da previdência em decisão 
adotada em comum acordo entre Executivo e Legislativo – no caso, o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Assembleia Lissauer Viei-
ra. Pensou-se melhor e viu-se que se tratava de um encargo extra cuja eliminação não afetaria a essência da matéria, já que nem mesmo seria 
obrigatório e dependeria para a sua adoção um dia de uma nova aprovação parlamentar – dando, portanto, no mesmo que agora. Parece que 
a ideia não passou de um graveto colocado para atrair as atenções, para que, no momento oportuno, quando a reforma vai para a votação, 
pudesse ser afastado e servir de justificativa para o posicionamento favorável da maioria dos deputados. No futuro, de houver necessidade, 
para um novo projeto, que é o que já estava previsto. Nada mudou, portanto. Foi uma jogada muito inteligente.

DRa. cRiStiNa SERia, paRa o pSDB, MElHoR caNDiData QUE tallES oU ZÉ ElitoN
Ao perceber que não teria a menor chance de vir a ser a candidata do PSDB a prefeita de Goiânia, a vereadora Dra. Cristina agiu com 
rapidez e se desfiliou do partido, buscando o PL da deputada Magda Mofatto para garantir a sua presença na eleição do ano que 
vem na capital. Agora, vejam bem, leitora e leitor: os tucanos trocaram uma liderança orgânica, que teve 20 mil votos para deputada 
estadual, caso da Dra. Cristina, por duas alternativas bem piores: Talles Barreto, que teve apenas 3 mil votos goianienses para 
deputado estadual, ou José Eliton, nome da preferência do ex-governador e manda-chuva do PSDB Marconi Perillo, que 
ficou em 3º lugar em Goiânia na disputa pelo governo do Estado. O que prova que, na prática, tudo no partido que passou 
20 anos no poder em Goiás continua na mesma e que, em vez de corrigir os erros, a decisão é se enterrar ainda mais neles. 

FESta pRoMoViDa poR SaNDRo MaBEl Foi BoicotaDa pEloS EMpRESÁRioS
A confraternização de fim de ano dos grandes empresários goianos, promovida pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás, Sandro Mabel, não teve... grandes empresários. A festa, na semana passada, no clube Antonio Ferreira Pacheco, foi transformada em 
homenagem a Mabel, pela passagem do seu aniversário, que, na verdade, só vai transcorrer no próximo dia 31 de dezembro. Compareceram 
muitos deputados, poucos capitães de indústria e, é claro, os funcionários da Fieg, que aproveitaram a balada em peso. Sinal de que há des-
contentamento com a atual gestão da entidade, marcada pelo estilo agressivo e destrambelhado do seu presidente. 

aGENDa DE REFoRMaS REpaSSaDa poR caiaDo À aSSEMBlEia
É a REcEita UNiVERSal paRa cURa DE DoS MalES Do EStaDo
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senador canedo

Prefeito Divino Lemes nomeia Thiago 
Moura como novo secretário de Saúde

thiago Moura foi 
nomeado como se-
cretário de Saúde 

de Senador Canedo nes-
ta quarta-feira (11) pelo 
prefeito Divino Lemes. Ele 
afirma que, nas próximas 
semanas, a população vai 
sentir o impacto positivo 
desta nova gestão. “Nosso 
lema é muita transpira-
ção e muito trabalho para 
oferecer o melhor para 
nossa população, sem-
pre com muita honra e 
honestidade. Esperamos 
conseguir um novo ritmo 
nos próximos dias”.

Neste novo desafio, 
Moura, que também co-
manda a Secretaria de 
Comunicação, diz que a 
determinação do prefeito 
Divino Lemes é para que 
a prestação de serviços de 

saúde se torne referência. 
“O nosso foco é realizar 
um trabalho realmente 
profissional e para isso 
vamos buscar o que há 
de melhor. Vamos motivar 
e valorizar os nossos ser-
vidores e adotar soluções 
modernas para melhorar 
o atendimento prestado 
para nossa população”.

Ao longo da semana, 
a indicação de Thiago 
Moura para a Secretaria 
de Saúde gerou deba-
tes e críticas por parte 
de parlamentares. Mas 
a decisão do prefeito foi 
mantida. “Levar para a 
população o melhor em 
saúde é uma exigência 
do prefeito Divino Le-
mes. E é isso que vamos 
fazer, vamos fazer o me-
lhor trabalho possível”.

Thiago Moura foi nomeado 
como secretário de Saúde de 
Senador Canedo na quarta-feira 
(11) pelo prefeito Divino Lemes
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Goiás toma posse como membro titular do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos
O superintendente de Re-
cursos Hídricos e Sanea-
mento, Marcos Antônio de 
Souza Menegaz, tomou 
posse como membro ti-
tular do Conselho Nacio-
nal de Recursos Hídricos 
(CNRH) representando o 
Estado de Goiás. 

O órgão, vinculado ao 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional, é com-
posto por representantes 
dos ministérios e Secre-
tarias da Presidência da 
República com atuação 
no gerenciamento ou no 
uso de recursos hídricos, 
indicados pelos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hí-
dricos, representantes dos 
usuários dos recursos hí-
dricos e das organizações 
civis de recursos hídricos.

Agora, Goiás é um dos 
nove Estados com status 
de membro titular, além 
de integrante das câma-

ras técnicas de Outorga 
e Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos, In-
tegração com a Gestão 
Ambiental e Territorial e 
Segurança de Barragens.

Foram tratados na 42ª 
Reunião Extraordinária do 
CNRH temáticas impor-
tantes para a gestão am-
biental pública, como as 
diretrizes para a Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens, o Relatório de 
Segurança de Barragens, 
a apresentação do Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico, além da discussão 
do Plano de Viabilidade 
Financeira da Gestão de 
Recursos Hídricos na Ba-
cia do Rio Paranaíba, que 
envolve o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Para-
naíba, cuja extensão pos-
sui 50% de sua área em 
território goiano.

Marcos Antônio de Sou-

za Menegaz defendeu a 
importância da participa-
ção do Estado de Goiás, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), 
no conselho e nas câmaras 
técnicas. “O Estado vem 
ganhando destaque pelas 
mudanças promovidas no 
âmbito da gestão ambien-
tal e isso ficou provado na 
eleição como membro titu-
lar”, afirma. “Temos muito 

a mostrar para outros Es-
tados e também muito a 
aprender com o trabalho 
realizado pelos governos 
e pelo terceiro setor”, des-
taca. “Um espaço como o 
CNRH é essencial para o 
desenvolvimento integra-
do da gestão de recursos 
hídricos, uma vez que é um 
tema que impacta a todos 
igualmente”, pontua.

A secretária Andréa Vul-
canis afirma que a presença 

de Goiás nas três câmaras 
técnicas é estratégica para 
as mudanças realizadas 
pela Semad ao longo do 
ano de 2019. “Integramos 
grupos técnicos que são 
estratégicos para o que a 
Semad vem adotando como 
norte: maior controle e 
regulação nas outorgas, 
integração de políticas 
públicas e de recuperação 
ambiental e um maior mo-
nitoramento de segurança 

de barragens”, disse. “São 
temas que estiveram na 
nossa pauta em 2019 e 
que, certamente, apresen-
tarão resultados já a partir 
do ano que vem”, analisa.

A Semad aguarda co-
municação da Secreta-
ria Executiva do CNRH 
para realizar a indicação 
dos representantes nas 
câmaras técnicas, o que 
deve ocorrer até o início 
do próximo ano.
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caU/GO e aGehab

Abertas inscrições para concurso 
nacional de projeto de arquitetura 

Numa parceria iné-
dita, o Conselho 
de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU-GO) e a 
Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab) lançaram 
concurso nacional de As-
sistência Técnica em Ha-
bitação de Interesse Social 
(Athis), que vai premiar o 
projeto vencedor com sua 
execução no âmbito do 
programa de moradia do 
Governo de Goiás. As ins-
crições já estão abertas e 
prosseguem até o dia 19 
de fevereiro de 2020. In-
formações detalhadas no 
site do Conselho, no link: 
https://www.caugo.gov.br/
cau-abre-inscricoes-para-
-concurso-de-projeto-pa-
ra-habitacao-social.

A solenidade de lança-
mento na sede do IPOG 
teve como destaque pa-
lestra do administrador de 
empresas Fernando Assad, 
fundador do Programa Vi-
venda, que realiza refor-
mas acessíveis para famí-
lias de baixa renda em São 

Paulo. Durante sua fala a 
estudantes de arquitetura 
e urbanismo, ele elogiou 
o programa de moradia 
do Governo de Goiás pelo 
trabalho inovador de com-
bate ao déficit qualitativo. 
“O Estado de Goiás está 
à frente no Brasil, com o 
subsídio para reforma. O 
Pará aprendeu com Goiás 
a fazer melhoria habita-
cional. O resto do Brasil é 
deficitário. A reforma não 
resolve 100%, mas resol-
ve boa parte”, frisou Assad 
ao comentar as estatísti-
cas oficiais de moradias 
inadequadas que com-
prometem a vida de 120 
milhões de brasileiros.

O presidente da 
Agehab, Eurípedes do 
Carmo, destacou ao dis-
cursar no ato de lança-
mento que está esperan-
çoso com o resultado do 
concurso na escolha de 
um projeto criativo e de 
baixo custo que possa ser 
executado no programa 
de habitação do Estado, 

com possibilidade ain-
da de servir de modelo 
para o governo federal 
no âmbito do Minha Casa 
Minha Vida. “Todos estão 
acompanhando as dificul-
dades para a construção 
de moradias de interes-
se social. Precisamos de 
muita criatividade para 
atender famílias de baixa 
renda, que não têm con-
dições de pagar aluguel. 
Precisamos de um proje-
to de baixo custo, mas de 
qualidade para atender 
quem realmente precisa, 
mesmo que seja de uma 
casa menor”.

Já o presidente do CAU-
-GO, Arnaldo Mascare-
nhas Braga, lembrou que 
o Conselho busca com o 

concurso apresentar uma 
proposta de solução mais 
integrada, democrática e 
inteligente para moradia 
de interesse social.

O concurso
Na parceria, caberá à 

Agehab executar o pro-
jeto vencedor, que deve 
acontecer em áreas re-
manescentes da Agência 
no Conjunto Vera Cruz 
II. Será selecionada pelo 
CAU-GO a melhor pro-
posta de moradia para 
famílias de baixa renda. 
O primeiro colocado será 
contratado para desen-
volver o projeto executi-
vo da unidade habitacio-
nal unifamiliar proposta, 
com o valor de R$ 15 mil.

Os três projetos sele-
cionados deverão atender 
a todos os critérios previs-
tos no edital do concurso, 
tais como a metragem de 
no mínimo 50 m2 e no 
máximo 70 m2, incluindo 
uma previsão de expansão. 
Também deverá ser obser-
vada a viabilidade da exe-
cução, incluindo soluções 
apropriadas à realidade 
social das comunidades 
goianas, considerando a 
modulação, flexibilidade 
espacial, adaptabilidade e 
facilidade na construção. 
O valor limite de constru-
ção da habitação propos-
ta é de R$ 45 mil, consi-
derando todas as etapas, 
materiais e serviços.

A planta apresentada 

deverá conter uma sala, 
uma cozinha, uma área de 
serviço, um banheiro, dois 
quartos e um estaciona-
mento para carro e moto, 
além de prever expansão 
para mais um quarto ou 
sala multiuso.  Entre ou-
tros critérios básicos, a Co-
missão Julgadora do con-
curso considerará na sua 
avaliação, além do partido 
arquitetônico, itens como 
racionalidade construtiva, 
conforto térmico e atenção 
às normativas da ABNT. A 
comissão é composta por 
Daniel Leite Moyses, Fa-
biana Maria Nunes Perini, 
Gilson José Paranhos de 
Paula e Silva, Lúcia Maria 
Moraes e Sandra Maria 
França Marinho.

O projeto vencedor será executado 
pela Agehab em Goiânia, com 
possibilidade de ser replicado nas 
diversas parcerias do Governo de 
Goiás com municípios e entidades 
para construção de moradias
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LOttUs barbearia cLUbe

Destaque da Série A, atacante Michael 
lança empreendimento em Goiânia
Goiânia ganhará na pró-
xima semana um novo 
conceito em barbearia. A 
Lottus Barbearia Clube 
chega para ser mais que 
um espaço de beleza, 
mas sim um local para 
fazer negócios, encontrar 
os amigos, relaxar e claro, 
sair com um novo visual.

De acordo com dados 
da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF), 
este segmento vem mo-
vimentando o mercado 
brasileiro, cerca de 30% 
do faturamento do setor 

de beleza vem do públi-
co masculino.

Foi com base nes-
ses dados e também na 
oportunidade de criar 
um novo conceito em 
barbearias que o ata-
cante Michael, revelação 
do Campeonato Brasilei-
ro Série A, juntamente 
com outros dois empre-
sários, resolveram lan-
çar o empreendimento 
na capital. “Eu vi nesse 
ramo uma oportunidade 
de ampliar os negócios 
e criar algo novo em 

Goiânia, algo totalmen-
te diferente do que é 
visto. Hoje você vai a 
uma barbearia, faz o seu 

corte e em seguida vai 
embora, creio que po-
demos ir além nisso, a 
barbearia pode sim ser 

um local de convivência, 
de encontro de amigos”, 
comenta Michael.

Em um espaço confor-

tável de mais de 500 me-
tros quadrados, os clien-
tes terão à disposição um 
espaço de convivência e 
lazer, um pub, com uma 
variedade enorme de be-
bidas, estúdio de tatua-
gem e é claro, um ótimo 
serviço de barbearia e es-
tética masculina.

Lottus Barbearia Clu-
be, que será inaugurada 
na próxima quarta-feira 
(18), está localizada no 
Jardim América, na Rua 
C-236 , Qd 539 L. 5/6, 
próximo a Av. T-09.
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loTTUs BaRBEaRia
Goiânia ganhará na próxima semana um novo 

conceito em barbearia. A Lottus Barbearia Clube 
chega para ser mais que um espaço de beleza, 

mas sim um local para fazer negócios, encontrar 
os amigos, relaxar e claro, sair com um novo 

visual. Projeto empreendido pelo jogador 
destaque da Série A, Michael, atacante do Goiás, 

o local promete criar um novo conceito de 
barbearia na Capital. Em um espaço confortável 

de mais de 500 metros quadrados, os clientes 
terão à disposição um espaço de convivência 
e lazer, um pub, com uma variedade enorme 

de bebidas, estúdio de tatuagem e é claro, um 
ótimo serviço de barbearia e estética masculina. 

Lottus Barbearia Clube, que será inaugurada 
na próxima quarta-feira (18), está localizada no 

Jardim América, na Rua C-236 , Qd 539 L. 5/6, 
próximo a Av. T-09.

DiÁRio Do HaVaÍ
O Canal OFF inova e, pela primeira vez em 

seus oito anos, realiza não uma, mas várias 
transmissões ao vivo na TV. O “Diário do Havaí 
- Ao Vivo” acontece até 20 de dezembro direto 

de Pipeline, das 14h às 15h, recebendo os maiores 
nomes do surfe nacional e internacional, fotógrafos 

e personagens locais. Eles mostram um ponto 
de vista exclusivo do estilo de vida que envolve 
o arquipélago durante a etapa final do mundial 

de surfe. O “Diário do Havaí” é uma experiencia 
multiplataforma da temporada havaiana, com 

curiosidades e histórias incríveis dos bastidores do 
evento, da ilha e seus personagens.

sHoW soliDÁRio
O consagrado sanfoneiro José Américo Cavalcante 

de Sousa, realiza show especial de Natal em 17 
de dezembro, no estande do Gran Life Medical 

Complex na Avenida Goiás, em Anápolis. 
Acompanhado da Orquestra Conviver, composta 

por cerca de 35 crianças e adolescentes da 
comunidade Arco Verde, ele fará uma verdadeira 

viagem pelos mais diversos estilos musicais, 
incluindo canções natalina. O show integra a 

programação de confraternização dos membros 
da Associação Médica de Anápolis, apoiadora 

do evento que será solidário. Serão arrecadados 
alimentos para doação a instituições filantrópicas.

NoVo MUNDo
Dentro do investimento de R$ 2 milhões no 

Omnichannel, a Novo Mundo, varejista líder na 
região Centro-Norte do País, apresenta seu novo 
site https://www.novomundo.com.br. Otimizado 

para uma melhor experiência do consumidor, com 
uma navegação mais rápida, fácil, intuitiva e com 
maior usabilidade, o site também apresenta uma 

ampliação em seu marketplace, com a inclusão de 
novos parceiros ao mix.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Feijoada APorca - Camila Reis, Fabricia Calixto e Ester Guimarães aproveitaram o 
último sábado (14) na feijoada APorca que aconteceu na Villa Cavalcare em Goiânia.

Inauguração - Os empresários Murilo Feitosa e 
Sereno Leão, celebram a parceria com os diretores 
do Grupo Lopes, Matheus Fabrício e Marcos Lopes. 
A imobiliária Lopes, em Goiânia, tem como foco 
lançamentos e revenda para o alto e médio padrão.

2 3

4

Atração - O cantor Murilo Huff, foi a atração 
escolhida para animar a feijoada APorca.
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Coquetel - A empresária Cláudia Vobeto (centro) 
posa ao lado das amigas Rosane Bernardes 
e Paula Araújo que marcaram presença na 
inauguração da loja conceito de Goiânia da 
franquia de beleza Majô Beauty Club.



6 segunda-feira, 16 DE DEzEMBRO DE 2019economia

aplicativo vólus
Acompanhando as novas tendências e 
sempre buscando novas soluções em tec-
nologia para seus clientes, a Vólus (Bra-

silcard), empresa de meios de pagamen-
tos, 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 assi-
natura como Sky e ClaroTV, inserir crédi-
tos 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 con-
seguem ainda fazer pagamentos via QR 
Code.

sanduiche
A rede goiana de franquia tioBák inau-
gurou mais uma unidade em Goiânia. 
Localizada no Shopping Cidade Jardim, a 
unidade é a 21ª loja da marca. Franquia 
desde 2017, o tioBák planeja abrir mais 10 
unidades em 2020 no estado de Goiás.

shoppings
A maré está a favor do Natal de 2019 
devem registrar vendas acima das al-
cançadas no ano anterior. A expectativa 
fica mais palpável quando observa-se a 
intenção dos shopping centers em con-
tratar mais trabalhadores temporários 
para as principais datas do varejo. Estudo 

divulgado pela Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce), aponta que 
as admissões para o último trimestre do 
ano aumentarão 28% em comparação ao 
mesmo período de 2018. A pesquisa tam-
bém indica que as operações que mais 
alavancarão a abertura de vagas são lojas 
de calçado (65%), vestuário (62%) e brin-
quedo (57%). O otimismo segue os resul-
tados favoráveis de vendas do ano, que 
em agosto subiram 5,7%, e no acumula-
do do período (janeiro a agosto) somam 
8,3% de crescimento em relação a 2018.

BarBearia
Goiânia recebe um novo conceito em bar-
bearia. A Lottus Barbearia Clube chega 
para ser mais que um espaço de beleza: 
um local para fazer negócios, encontrar 
os amigos, relaxar e claro, sair com um 
novo visual. Projeto empreendido pelo 
jogador destaque da Série A, Michael, 
atacante do Goiás, o local promete criar 
um novo conceito de barbearia na Capi-
tal. Em um espaço confortável de mais de 
500 metros quadrados, os clientes terão 
à disposição um espaço de convivência e 
lazer, um pub, com uma variedade enor-
me de bebidas, estúdio de tatuagem e 
um ótimo serviço de barbearia e estética 
masculina. Lottus Barbearia Clube, que 
será inaugurada na próxima quarta-feira 
(18), está localizada no Jardim América.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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medida provisória 

FGTS poderá distribuir mais que 
50% dos lucros, informa governo

os trabalhadores 
poderão receber 
mais de 50% do 

lucro do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), informou na 
sexta (13) a Presidência 
da República. Segundo 
a Secretaria Especial de 
Comunicação Social, o 
percentual de distribui-
ção a ser definido todos 
os anos pelo Conselho 
Curador do FGTS depen-
derá das condições finan-
ceiras do fundo. 

Na quinta (12), o pre-

sidente Jair Bolsonaro 
tinha vetado a distribui-
ção de 100% do lucro do 
FGTS aos trabalhado-
res. O ponto tinha sido 
incluído pela equipe 
econômica na própria 
medida provisória que 
criou novas opções de 
saques para o FGTS, mas 
o Ministério do Desen-
volvimento Regional pe-
diu que a medida fosse 
vetada para não preju-
dicar os recursos para o 
programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida. 

De acordo com a Se-
cretaria Especial de 
Comunicação Social, a 
sanção da medida pro-
visória revogou a legis-
lação anterior, em vigor 

desde 2017, que previa 
a distribuição de meta-
de dos lucros do FGTS 
aos trabalhadores. Pela 
nova legislação, caberá 
ao Conselho Curador de-

finir o percentual de dis-
tribuição todos os anos, 
sem o teto de 50%. 

O veto não anula a 
distribuição de 100% do 
lucro de R$ 12,2 bilhões 

do fundo em 2018, repas-
sada para as contas do 
FGTS no fim de agosto. 
Isso porque a distribuição 
ocorreu durante a vigên-
cia da medida provisória.

Percentual de distribuição dependerá 
de saúde financeira do fundo Di
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lg

aç
ão

Grupo Flamboyant fecha parceria com o Sírio-Libanês para desenvolvimento 
do projeto para um complexo de bem-estar e saúde no Centro-Oeste. Estraté-
gia do Grupo propõe trazer ao coração do Brasil um relevante empreendimento 
que unirá em um só local geração de conhecimento, cuidados em saúde, bem-
-estar e a qualidade de vida. O complexo estará ligado diretamente ao Flam-
boyant Shopping - a área reservada para a construção do empreendimento 
oferece mais de 20 mil m² em terreno, antes ocupado pela TendTudo. 
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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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futebol

Experiência brasileira com Copa 
de 2014 será repassada ao Catar

o  memorando pre-
vendo a parceria 
por três anos foi as-

sinado em outubro pelos 
ministros de Relações Ex-
teriores dos dois países e 
publicado no Diário Oficial 
da União de sexta (13). 

O objetivo do docu-
mento é “incentivar as 
ações de organização e 
preparação dos eventos 
com a implementação 
da cooperação entre as 
partes, o que inclui ati-
vidades de formação 
profissional, capacitação 
técnica, transferência de 
conhecimento e acordos 

nas áreas relevantes”.
Entre os tópicos consi-

derados prioritários pelos 
dois países estão a partici-
pação de pequenos e mé-
dios negócios em grandes 
eventos internacionais, os 
programas desenvolvidos 
em cidades-sede, as estra-
tégias de sustentabilidade, 
inovações tecnológicas, 
intercâmbios esportivos 
para pessoas com necessi-
dades especiais, coopera-
ções de combate a doping. 
gestão e manutenção de 
instalações desportivas e 
políticas de combate à vio-
lência e ao racismo nos es-

tádios. Na lista de trocas 
de experiência ainda está 
a gestão e organização 
de eventos internacionais 
de grande porte.

A cooperação entre 
Brasil e Catar será fei-
ta por meio de visitas a 
cidades-sede, seminários 
e reuniões, capacitações, 

missões de especialistas 
e técnicos e pelo inter-
câmbio de práticas.

As ações serão coor-
denadas, no Brasil, pelo 

Ministério de Relações 
Exterior. Já no Catar, os 
trabalhos ficarão a cargo 
do Conselho Supremo de 
Entrega e Legado.

O Brasil repassará ao Catar, sede da 
Copa do Mundo de 2022, experiências 
adquiridas durante a preparação e a 
realização da Copa de 2014
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