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n Está sobrando dinheiro na prefei-
tura de Goiânia depois do espeta-
cular ajuste fiscal – que colocou as 
despesas bem abaixo das receitas 
– promovido pelo prefeito Iris Re-
zende em seus primeiros anos de 
mandato. 

n A insistência do deputado Cláudio 
Meirelles em acionar seguidamente o 
Judiciário para tentar suspender decisões 
da Assembleia está irritando seus cole-
gas deputados. Acham que ele compro-
mete a imagem do Poder.

n A longa entrevista do prefeito de 
Anápolis Roberto Naves ao Jornal 
Opção comprovou que, depois de 3 
anos de mandato, ele está com as 
mãos vazias quanto a tentar justi-
ficar a sua candidatura à reeleição 
em 2020. 

n Empreiteiras de todo o país estão 
montando escritórios em Goiânia para 
se habilitar às licitações do prefeito Iris 
Rezende. São dezenas de obras de valor 
elevado, inclusive mais 2 novos viadutos, 
na região norte da capital. 

n O Fundo de Apoio à Cultura não vai 
mais ser extinto, apesar de inútil e de 
corresponder a uma visão antiga de 
gestão pública. Criado por Marconi 
Perillo em 2013, nunca honrou os pa-
gamentos aos produtores culturais.

n A ação rápida do presidente do TJ Wal-
ter Carlos Lemes derrubando a liminar 
de 1ª instância que havia suspendido a 
tramitação da reforma da previdência 
estadual na Assembleia foi um balde de 
água fria na oposição.

n Sob nova direção, depois que o 
Grupo Abril foi vendido, a revista Veja 
mandou um repórter especial para 
Goiânia com o objetivo de levantar 
dados para uma reportagem sobre 
corrupção nos governos passados.  

n O governador Ronaldo Caiado recebeu 
sinalização segura do ministro da Eco-
nomia Paulo Guedes no sentido de que 
Goiás terá autorização para contrair R$ 4 
bilhões em empréstimos. E logo no início 
do próximo ano. 

n O jornal Popular fere a ética jornalís-
tica ao veicular artigos com críticas ao 
governo do Estado em suas páginas 
de opinião, mas recusar a publicação 
de respostas assinadas pelos secretá-
rios das áreas questionadas. Vexame.

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

E notável o esforço do deputado estadual Talles Barreto no sentido de procurar uma linha 
de ação política capaz de reciclar o seu partido, o PSDB, que saiu das eleições do ano pas-
sado praticamente destruído e sem rumo. O parlamentar fala em “Novo PSDB”, o que é uma 
impossibilidade absoluta, já que não há como descartar o “velho PSDB”, representado por 
lideranças que subitamente foram atiradas à margem do cenário estadual da luta pelo po-
der – como os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, por exemplo, e o círculo mais 
próximo que tentaram construir em seus anos de governo, gente como Raquel Teixeira, 
Giuseppe Vecci ou Leonardo Vilela, na verdade peças defeituosas que ajudaram a enterrar o 
Tempo Novo. Um cara diferente para o PSDB goiano, portanto, é uma inviabilidade e não vai 
acontecer nuca, ainda mais em uma situação em que, empurrado para a oposição, os tuca-
nos não sabem como exercer esse papel e se mostram cada vez mais desorientados nesse 
mister. Talles Barreto, se tiver a oportunidade e se quiser mesmo buscar uma renovação 
política, deveria sair de onde está – claro, se pudesse se livrar das limitações que é obrigado 
a obedecer em razão da necessidade de manter as suas bases eleitorais e sobreviver.
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cNH Social DE caiaDo SERÁ tRaNSFoRMaDa EM pRoGRaMa NacioNal
O programa CNH Social, lançado pelo governador Ronaldo Caiado para custear 8 mil habilitações a motoristas, gratuitamente, por ano, vai 
ser nacionalizado e incorporado ao projeto que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso, alterando o Código Brasileiro de Trânsito. 
Por iniciativa do relator da matéria, deputado federal, do DEM da Bahia, o programa foi incluído no texto, prevendo que pessoas de baixa 
renda terão todos os custos com a obtenção da carteira de motorista pagos pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. 

FilME HUMoRíStico Do poRta DoS FUNDoS apRESENta JESUS coMo GaY. E Daí?
Seria a fé cristã tão frágil a ponto de correr algum risco diante de um curta-metragem de humor do grupo Porta dos Fundos, inserido na programação 
da Netflix, apresentando Jesus como gay? Sim, a se acreditar na movimentação de deputados como os estaduais Rafael Gouveia e Pastor Jeferson 
ou o federal Glaustin Fokus, que querem até restabelecer a censura para proibir a exibição do filme. É uma demonstração de hipocrisia e farisaísmo 
que desgostaria o próprio Jesus, sem voltasse a caminhar sobre a terra. Sim, porque o Divino Filho apreciava a companhia dos marginalizados pela 
sociedade, ladrões, coletores de impostos (malvistos na época), prostitutas e afins, cânone em que os GLBTs provavelmente seriam incluídos naquele 
tempo. E também foi um Homem de espírito aberto, em choque com as regras impostas pelas autoridades do seu tempo, com ideias claras a favor 
dos pobres e oprimidos. Nada parecido com os rafaéis gouveias, pastores jefersons e glaustins fokus de hoje em dia.

iRiS, DEpoiS DE REcEBER coNVocaÇÃo DE DEUS E Do poVo, SERÁ caNDiDato
Toda tinta e papel (pouco, já que jornais impressos estão cada vez mais raros) que estão sendo gastos com a análise de 
candidaturas a prefeito de Goiânia representa um grande desperdício porque Iris Rezende estará no páreo e é imbatível. Ele, 
dentro do seu estilo pessoal, vai atrasar a oficialização do seu nome o máximo possível, reforçando sua imagem de gestor 
eficiente e pouco envolvido com politicagem. Antes do meio do ano que vem, receberá duas convocações: uma, de Deus, e 
outra, do povo. E, como sempre diz, não se negará a nenhuma, partindo para disputar a eleição como um sacrifício individu-
al e uma missão de vida. Podem apostar, leitora e leitor, será assim. E, com quase 90 anos, ele baterá recorde nacional como 
mais uma vez prefeito da capital e único político pré-golpe de 64 a sobreviver no cenário do poder do país. 

GEccoR DEiXa o pSDB EM pÂNico coM aMEaÇa DE NoVaS opERaÇÕES
O anúncio de que o Grupo Especial de Combate á Corrupção – GECCOR, criado pelo governador Ronaldo Caiado na esfera da Polícia Civil, tem 
novas operações de impacto a ser deflagradas levou pânico ao PSDB – partido cujas gestões são alvo declarado da força-tarefa. Já houve 
uma no Detran, a Cegueira Deliberada, e agora explodiu outra no âmbito do Ipasgo, ambas da maior gravidade, envolvendo esquemas so-
fisticados de montagem de fraudes milionárias nos governos de Marconi Perillo. O que se comenta é que os próximos alvos serão a área de 
publicidade e a distribuição de cheques moradia pela Agência Goiana de Habitação – AGEHAB.

paGaMENto aNtES Do Natal MoStRa QUE o GoVERNo EStÁ No aZUl, MaS...
O governador Ronaldo Caiado conseguiu: o seu governo vive um momento em que as suas contas estão no azul, enquanto a situação finan-
ceira do Estado continua no vermelho. Não há nenhuma contradição nessa constatação, ao contrário do que supõem jornalistas e analistas 
que apontam para uma dúvida ou antinomia entre um quadro e outro. Caiado alcançou uma estabilidade momentânea graças a aportes 
vultosos que viabilizou para a sua gestão, como os mais de R$ 1,8 bilhão dos depósitos judiciais (na verdade, um empréstimo sem data de 
vencimento) e a suspensão do recolhimento mensal de cerca de R$ 250 milhões correspondentes às parcelas da dívida estadual, dinheiro 
que, assim, fica disponível nos cofres estaduais. Acrescente-se o aumento na arrecadação de ICMS, fruto da ação fiscalizadora da Secretaria 
da Economia e da reorganização fiscal iniciada neste ano. O governador revelou-se extremamente habilidoso na arte de fabricar recursos 
momentâneos, mas ainda não consolidou o caminho da recuperação da estabilidade fiscal do Estado.

FalaR EM “NoVo pSDB”, coMo tallES BaRREto, É SoNHaR
coM UMa iMpoSSiBiliDaDE E UMa iNViaBiliDaDE pRÁticaS



3quarta-feira, 18 DE DEzEMBRO DE 2019 política

alego

Em duas sessões extraordinárias, o Plenário 
aprovou 15 matérias da Governadoria

a Assembleia Legis-
lativa aprovou um 
pacote com 11 pro-

jetos de lei de autoria do 
Poder Executivo, durante 
a deliberação da Ordem 
do Dia da segunda ses-
são extraordinária deste 
período de autoconvoca-
ção. Trabalhos desta ter-
ça-feira, 17, foram condu-
zidos pelo presidente da 
Alego, deputado Lissauer 
Vieira (PSB), no plenário 
Getulino Artiaga.

Dentre as proposições 
aprovadas, sete se encon-
tram em segunda e defi-
nitiva fase de discussão 
e votação. Dessa forma, 
todas elas estão aptas a 
seguir para sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM). As outras quatro 
matérias foram aprovadas 
em primeira etapa; isso 
significa que precisam ser 
aprovadas pelo Plenário 
mais uma vez para que 
também estejam aptas a 
serem sancionadas.

A propositura de nº 
7354/19, que modifica 
estrutura administrativa 
da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), está entre 

as aprovadas em segunda 
fase. O texto traz metas 
do Governo, como pro-
mover a reestruturação 
da administração central 
da instituição, com redu-
ção de valores de cargos 
no gabinete da Reitoria e 
criação, fusão e extinção 
de diversas gerências 
para melhorar o desem-
penho de suas ativida-
des. Se aprovadas pela 
Assembleia Legislativa, 
as alterações serão fei-
tas na Lei nº 20.491, de 
25 de junho de 2019, 
que estabelece a orga-
nização administrativa 
do Poder Executivo.

Conforme esclarece 
o projeto, as modifica-
ções pretendidas devem 
resultar em economia 
direta e imediata de R$ 
1,245 milhão anuais para 
a instituição, com gastos 
nas estruturas básica, 
complementar e funções 
comissionadas. Além de 
alterar a nomenclatura 
de funções gratificadas, 
definir qual servidor irá 
receber, a matéria ainda 
deixa claro critérios para 
atribuição, competência 

e prerrogativa de conces-
são das mesmas.

Também referente à 
área de educação, os de-
putados estaduais aprova-
ram em segunda etapa a 
propositura de nº 7172/19, 
que visa reajustar os ven-
cimentos do pessoal do 
quadro de agente admi-
nistrativo educacional da 
Secretaria de Estado da 
Educação (SEE-GO). De 
acordo com a proposta, 
atualmente o vencimen-
to do cargo de agente 
administrativo educacio-
nal não atinge o salário 
mínimo, necessitando de 
complementação da re-
muneração por parcela 
apartada. “O vencimento 
será fixado em R$ 998,00, 
atual valor do salário mí-
nimo vigente”, diz o texto.

Outra matéria de inte-
resse da área educacional 
aprovada em fase definiti-

va foi a de nº 7171/19, que 
tem a finalidade de garan-
tir a aplicação, no Estado 
de Goiás, do piso salarial 
profissional nacional para 
os professores da educa-
ção básica do ensino es-
tadual, conforme previsão 
do art. 60, inciso III, alínea 
“e”, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitó-
rias, da Constituição Fe-
deral, regulamentado pela 
Lei federal nº 11.738, de 
16 de julho de 2008.

Foi, ainda, aprovada 
em segunda e definitiva 
etapa, a proposição de nº 
7515/19, cujo objetivo é 
revogar dispositivos le-
gais visando a extinção do 
Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Nor-
deste Goiano e do Fundo 
de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Goiânia (FDRMG).

O Plenário da Alego 

também aprovou em se-
gunda fase a matéria de nº 
7550/19, que altera as leis 
1.651, de 26 de dezembro 
de 1991, e 16.469, de 19 
de janeiro de 2009. O ob-
jetivo é criar um processo 
administrativo específico 
para o crédito tributário 
relativo ao Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
(IPVA) em Goiás. 

O projeto de lei nº 
7174/19 também passou 
pelo crivo do Plenário em 
segunda fase e, portan-
to, segue para sanção do 
governador. O texto esta-
belece a vedação, em de-
corrência do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), 
da realização de saques 
em contas de depósitos 
judiciais, enquanto não 
houver a recomposição 
do saldo mínimo do fun-
do de reserva.

Completa o pacote 

aprovado em segunda eta-
pa pelos deputados esta-
duais a propositura de nº 
6929/19, a qual propõe 
alterar a Lei nº 19.587, de 
10 de janeiro de 2017, que 
estabelece normas gerais 
para a realização de con-
cursos públicos no âmbito 
da Administração Pública 
estadual. A modificação 
proposta consiste na mo-
dificação de dispositivos 
do artigo 40 da referida lei, 
os quais tratam da realiza-
ção de provas de aptidão 
física para gestantes. O 
projeto atende decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que assegurou às 
candidatas gestantes o 
direito à remarcação de 
testes de aptidão física 
em concursos públicos, 
mesmo que não haja pre-
visão no edital.

Projetos do 
Governo 
aprovados em 
primeira fase

Durante a sessão extra-
ordinária desta terça, a pri-
meira proposição aprovada 
pelo Plenário em primeira 
fase foi a de nº 7513/19, 
que visa extinguir Fundos 
Especiais do Poder Execu-
tivo. Conforme esclarece 
a matéria, a medida tem 
a finalidade de reduzir 15 
fundos especiais, permitin-
do ao Estado uma melhor 
estrutura administrativa 
nas prestações de contas e 
movimentações orçamen-
tárias e financeiras.

NA SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA 
AUTOCONVOCAÇÃO, OS 
DEPUTADOS APROVARAM DEz 
PROJETOS DE LEI E DERRUBARAM 
UM VETO DA GOVERNADORIA
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Ministério da Saúde paga R$ 1,8 milhão indicado 
por Glaustin a Aparecida e outros cinco municípios
O Ministério da Saúde 
depositou nesta segun-
da-feira (16) mais de R$ 
1,8 milhão em recursos 
extraorçamentários indi-
cados em julho pelo de-
putado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO) para 
a atenção básica da rede 
pública em seis municí-
pios goianos. Os repasses 
contemplam Aparecida 
de Goiânia, com R$ 1 mi-
lhão, e também Aloândia, 
Araçu, Firminópolis, For-

moso e Goianésia.
“Esse dinheiro é uma 

injeção na veia da saúde 
municipal, diretamente 
para os cofres de cada 
prefeitura”, diz Glaustin. 
“Os repasses devem ser 
aplicados no custeio dos 
serviços de atenção bási-
ca, onde mais se precisa, 
ou seja, aquele primeiro 
atendimento ambulato-
rial e hospitalar da po-
pulação, bem na linha de 
frente, quando ainda dá 

tempo de prevenir doen-
ças mais graves.”

Para Aparecida, além 
do R$ 1 milhão de incre-
mento do teto do Piso de 
Atenção Básica (PAB), o 
deputado corre contra o 
tempo em Brasília para 
garantir ainda em 2019 o 
pagamento de outro R$ 1 
milhão voltado ao custeio 
da saúde de Média e Alta 
Complexidade (MAC), além 
do empenho de R$ 1,1 mi-
lhão do Ministério da Edu-

cação (MEC) para a compra 
de seis ônibus escolares.

O recurso pago pelo 
Ministério da Saúde nesta 
segunda-feira ainda be-
neficia Aloândia com R$ 
54 mil, Araçu com R$ 100 
mil, Firminópolis com R$ 
200 mil, Formoso com 
R$ 300 mil e Goianésia 
com R$ 200 mil. Glaus-
tin destinou em julho, ao 
todo, R$ 15 milhões para 
a saúde e a educação de 
57 municípios.
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Iris e Caiado assinam renovação 
da concessão de água em Goiânia

o Município de Goi-
ânia e o Governo 
de Goiás assinaram 

hoje, 17/12, o contrato de 
programa que garante a 
concessão à Saneamen-
to de Goiás S/A - Saneago 
para a prestação dos servi-
ços de água e esgotamento 
sanitário na Capital pelos 
próximos 30 anos. O even-
to ocorreu no Hall princi-
pal do Paço Municipal e 
contou com a presença do 
prefeito Iris Rezende, do 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, do presiden-
te da estatal goiana, Ricar-
do Soavinski, do presidente 
da Agência de Regulação, 
Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos de Goiâ-
nia – ARG, Paulo César Pe-
reira, do vice-governador 

de Goiás, Linconl Tejota, 
secretários das duas esfe-
ras de governo, deputados 
e vereadores.

Tendo como objeto a 
prestação dos serviços pú-
blicos de abastecimento 
de água e esgotamento sa-
nitário no limite territorial 
de Goiânia, o contrato de-
fine como área de atuação 
da Saneago a captação, 
adução, o tratamento de 
água para abastecimento, 
sua distribuição, operação, 
conservação, a expansão e 
manutenção da infraestru-
tura do sistema, incluindo 
as ligações prediais e os 
instrumentos de medição, 
bem como a coleta, remo-
ção, tratamento, destina-
ção final de esgotos, a ex-
pansão e manutenção da 

infraestrutura do sistema, 
incluindo as ligações pre-
diais e a melhoria contínua 
dos sistemas e da presta-
ção dos serviços, com toda 
a operação e os investi-
mentos necessários.

O novo contrato obriga 
a Saneago ao cumprimen-
to de um plano de metas, 
com prazos definidos para 
investimentos, orientado 
pelo Plano Municipal de 
Saneamento Básico, vi-
sando à universalização 
dos serviços na capital. O 
volume de investimentos 
deve, obrigatoriamente, 
alcançar, no mínimo, R$ 
3,4 bilhões em 30 anos, 

sendo R$ 1,5 bilhão já nos 
primeiros cinco anos de 
vigência do novo contrato.

A Saneago contribuirá 
mensalmente ao Fundo 
Municipal de Saneamen-
to Básico do Município – 
FMSB, durante a vigência 
do contrato, com o valor 
equivalente a 5 % da recei-
ta bruta obtida a partir da 
exploração direta e indireta 
do serviço de abastecimen-
to de água e esgotamento 
sanitário no município, o 
que deve alcançar R$ 1,87 
bilhão em 30 anos.

Fica definido, também, 
que a regulação, controle e 
a fiscalização dos serviços 

de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitá-
rio prestados no município 
serão realizados pela ARG, 
agência de regulação mu-
nicipal, observando-se as 
diretrizes da Lei Federal 
11.445/2007, as compe-
tências que lhe são atri-
buídas pela Lei Municipal 
nº 9.753/16 e os demais 
instrumentos legais e re-
gulamentares.

Ao discursar durante o 
evento, um emocionado 
presidente da Saneago, Ri-
cardo Soavinski, agradeceu 
ao prefeito Iris Rezende a 
confiança depositada à es-
tatal e disse que a empre-

sa saberá honrar a defe-
rência recebida, prestando 
um serviço de qualidade à 
população goianiense.

O prefeito Iris Rezende, 
por sua vez, lembrou que 
a assinatura do contrato 
de programa, que delega à 
Saneago a concessão dos 
serviços de água e esgoto 
em Goiânia, acontece devi-
do ao espírito público que 
move os gestores públicos 
envolvidos. Segundo ele, 
Ronaldo Caiado dá mos-
tras de respeito e conside-
ração com a administração 
pública municipal ao vir ao 
Paço assinar o documento.

“Agradeço ao governa-
dor a consideração de-
monstrada pelo seu gesto 
de vir até aqui para assi-
nar o documento e reitero 
que, movidos pelo espírito 
público, estamos, a partir 
de hoje, buscando a tran-
quilidade de 30 anos para 
a população de Goiânia, 
para que ela não tenha 
problemas no fornecimen-
to de água e no serviço 
de tratamento de esgoto. 
Devo lembrar, também, 
que a Prefeitura elaborou 
seu plano municipal de 
saneamento e é ele que 
vai embasar a execução 
desse contrato, não ten-
do o governador coloca-
do nenhum óbice às rei-
vindicações que fizemos 
para privilegiar o povo de 
Goiânia”, afirmou.

Contrato de Programa foi assinado 
ontem, 17/12. Documento vai 
nortear a prestação dos serviços de 
fornecimento de água e esgotamento 
sanitário na capital pelos próximos 
30 anos e atende à necessidade 
do devido disciplinamento dos 
serviços para o alcance do correto e 
pronto atendimento às demandas e 
expectativas da população goianiense
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PIB de Aparecida cresce 122% nos últimos 10 anos
Aparecida de Goiânia é 
um dos três municípios 
goianos entre os 100 
maiores PIB’s do país, 
segundo pesquisa divul-
gada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) na última 
sexta-feira, 13. O PIB per 
capita de um município é 
a divisão da riqueza total 
da cidade pela sua quan-
tidade de habitantes. Ele 
mede quanto, do total 
produzido, “cabe” a cada 
morador do município 
se todos tivessem partes 
iguais. É, portanto, um in-
dicador de bem-estar.

Em 2009 e 2010, o 
Produto Interno Bruto 

(PIB) de Aparecida era 
de R$ 3,8 bilhões e R$ 
5,8 milhões, respectiva-
mente. O número subiu 
para R$ 12,9 bilhões em 
2018. Esse dado revela 
que Aparecida teve salto 
significativo em apenas 
uma década. Em 2010, o 
número era de R$ 5,8 mi-
lhões, e em 2018, R$ 12,9 
milhões, num crescimen-
to acumulado de 122% 
e elevação de 17,40% 
ao ano. É o PIB que mais 
cresceu entre todos os 
municípios de Goiás.

Em comparação com 
as cinco maiores econo-
mias de Goiás, Aparecida 
cresceu 122%, enquanto 

a capital, Goiânia, teve 
alta de 69%; Anápolis, 
apenas 28%; Catalão su-
biu 24% e Rio Verde, na 
Região Sudoeste, cuja 
atividade econômica é 
sustentada em larga me-
dida pelo agronegócio, 
atingiu 113%.

O secretário municipal 
da Fazenda, André Luís 
Rosa, pontua os fatores 
que contribuíram para o 
crescimento do PIB de 
Aparecida. “Os investi-
mentos públicos feitos na 
cidade ajudaram a mudar 
a característica de Apare-
cida. Temos hoje uma po-
pulação mais escolariza-
da, mais preparada, com 

melhor qualidade de vida 
e com isso conseguimos 
fixar empresas e indús-
trias em nosso município. 
Portanto, é uma série de 
transformações na última 
década”, explicou.

De acordo com ele, a 
responsabilidade fiscal é 
um dos fatores que contri-
buíram com o crescimento. 
“Quando damos eficiência 
ao serviço público e aten-
demos a população, o con-
tribuinte tem facilidade 
de estar em dias com seus 
impostos. Os índices de 
inadimplência são baixos 
em Aparecida, se compa-
rados a outros municípios, 
porque o cidadão de Apa-

recida vê o resultado do 
imposto que ele paga. Ele 
tem a qualidade lá na pon-
ta”, destacou.

Com 56 anos de eman-
cipação política e 97 anos 
de fundação histórica, o 
município saltou nos últi-
mos 10 anos de 6 mil para 
cerca de 54 mil CNPJ’s 
ativos, entre indústrias, 
empresas e comércios, 
segundo informações da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico. Na 
década de 1990, a cidade 
buscou firmar sua base 
econômica na industriali-
zação e gera hoje mais de 
120 mil postos de trabalho 
em seus sete polos indus-

triais e empresariais.
Para André Rosa, exis-

tem também alguns fato-
res que contribuem para o 
desenvolvimento da cida-
de. “É importante destacar 
o que a administração pú-
blica tem feito de concre-
to, como a regulamentação 
do Plano Diretor; reformu-
lação do Código Tributá-
rio e diminuição de taxas; 
integração com o setor 
imobiliário; integração 
total na rede SIM, garan-
tindo a desburocratização 
na abertura de empresas, 
bem como a parceria com 
os empresários, e a apro-
vação do novo código de 
edificações”, finalizou.
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MclaNcHE
Seguindo a missão de oferecer uma 

experiência cada vez mais completa nos 
restaurantes, a Arcos Dorados inicia a 

parceria com a Disney na nova campanha do 
McLanche Feliz, junto com a tão esperada 

estreia de STAR WARS: A ASCENSÃO 
SKYWALKER, da Lucasfilm, que chega aos 

cinemas da América Latina no próximo 
dia 19 de dezembro. Toda a família poderá 
compartilhar momentos de diversão com 
os 16 personagens, disponíveis em todos 

estabelecimentos no país.

clEo aiDaR
O Réveillon está chegando, e a dúvida de 

qual look usar é sempre via de regra nessa 
celebração, afinal, todos querem estar 

bem vestidos para receber o próximo ano. 
Pensando nisso, a Cleo Aidar, marca de 

moda feminina conhecida por suas roupas 
de design único, que unem o clássico e o 

contemporâneo, selecionou algumas peças 
que podem agradar a diferentes gostos 

e dicas que podem te ajudar a escolher a 
melhor opção.

NoVa DElla
A unidade matriz da Panificadora Della, 

localizada na praça da Nova Suiça passou 
por grandes mudanças recentemente e 

preparou uma semana especial, produzida 
pela empresária Mirelle Pinheiro, para 

apresentar as novidades para imprensa e 
convidados.

Agora, a panificadora ganhou açougue que 
conta com carnes produzidas semanalmente 
na fazenda da família, hortifruti com frutas e 

legumes selecionados, adega climatizada, loja 
de brinquedos, produção de sorvete, além 

de todas as delicias que todos já conhecem 
e amam.  Eles aproveitam o momento 

para divulgar também sua produção de 
panetones, chocotones recheados e também 

sua rotisseria que atenderá no natal com 
encomendas de pratos prontos, como: pernil, 

panceta recheada, lagarto e outros.

caNTaTas
As cantatas do Flamboyant Shopping 

começam no dia, 21 de novembro, com a 
apresentação do coral Projeto Vozes do 

Natal,  e eles voltam ao palco do shopping 
nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, 

às 19h30 para a última  apresentação da 
temporada. Desta vez o Projeto Vozes do 
Natal também contará com a parceria do 

Coral de Libras do Grupo Flamboyant. A 
atração é aberta ao público e irá acontecer 

em frente ao Concierge, no Piso 3.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Líder nacional da ACE Aceleradora, maior investidora em startups da América Latina, Jose Gutiérrez, veio a 
Goiânia para confraternizar com startupeiros goianos. Foi recebido pelo professor e presidente da Fundação 
de Desenvolvimento Tecnopoles (Funtec), Lázaro Xavier, e pelo presidente da Associações das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação de Goiás (Assespro-GO), Deybson Santana, e pelo diretor do Gyntec 
e co-founder da Ace Aceleradora, Marcos Bernardo. 

Quintas Natalinas - A cantora goiana Bia Torres, 
semifinalista da primeira edição do The Voice Kids Brasil, 
se apresenta no Buriti Shopping nesta quinta-feira, 19 
de dezembro. O pocket show, que irá encerrar o projeto 
“Quintas Natalinas”, acontece a partir das 19 horas

2 3

4

Coleção - A empresária  Mary Arantes irá receber 
convidados, hoje (18/12) para lançamento da coleção de 
fim de ano da sua Loja Mam Multimarcas.  A tarde com 
produção assinada pela empresária  Mirelle Pinheiro 
promete champanhes e Buffet de petiscos.
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Feijoada - A advogada Renata Oliveira, mais linda 
e plena do que nunca, encerando o ano na última 
feijoada oferecida pelo casal Rodovalho e Genesi
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Congresso Nacional aprova texto-
base do Orçamento para 2020

O Congresso Nacio-
nal aprovou há 
pouco o texto-base 

do parecer final sobre o 
Orçamento da União para 
2020. Neste momento, 
deputados e senadores 
analisam as propostas de 
modificação ao texto, em 
sessão conjunta.

O Projeto de Lei do 
Congresso Nacional (PLN) 
22/19 foi aprovado com a 
previsão de R$ 2,034 bi-
lhões para o Fundo Es-
pecial de Financiamen-
to de Campanha (FEFC). 
Contrários à proposta, 
parlamentares do parti-
do Novo pediram a redu-
ção do valor, mas o des-
taque foi rejeitado pelos 
parlamentares.

Em votação também 
nesta terça-feira (17) na 
Comissão Mista de Orça-
mento, congressistas do 

Novo já haviam pedido a 
redução do fundo para R$ 
765 milhões. O destaque, 
contudo, foi rejeitado pelo 
Colegiado. Apesar da rejei-
ção da proposta, os parla-
mentares voltaram com a 
tentativa de diminuição do 
valor em plenário.

Orçamento
O projeto prevê R$ 

3,6 trilhões para as pro-
jeções de receita e de 
despesa. Desse total, 
R$ 3,5 trilhões são dos 
orçamentos fiscal e de 
seguridade social, dos 
quais R$ 917,1 bilhões 

referem-se ao refinancia-
mento da dívida pública.

O salário mínimo, em 
janeiro de 2020, passará 
dos atuais R$ 998 para 
cerca de R$ 1.031. O valor 
está abaixo dos R$ 1.039 
inicialmente previsto. Em 
2020, a meta fiscal para 

o resultado primário do 
governo central (Tesouro 
Nacional, Previdência So-
cial e Banco Central) cor-
responderá a um déficit 
de R$ 124,1 bilhões.

Para o próximo ano, a 
proposta orçamentária 
prevê ainda um cresci-

mento real do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 
2,32%, pouco acima da 
expectativa do mercado 
(2,20%). A inflação pre-
vista para o próximo ano, 
medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), é de 3,53%.

Previsão para 
fundo eleitoral é 
de R$ 2 bilhões
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Nascidos em novembro e dezembro 
sem conta na Caixa podem sacar FGTS
A Caixa Econômica Federal 
inicia hoje (18) mais uma 
etapa de liberação do sa-
que imediato do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), que paga 
até R$ 998 por conta ati-
va ou inativa. Os traba-
lhadores nascidos em no-
vembro e dezembro sem 
conta no banco poderão 
retirar o dinheiro.

Os que tëm saldo aci-
ma de R$ 998 em 24 de 
julho só terão direito ao 
saque imediato de até R$ 
500 por conta de FGTS. 
Somente aqueles com até 
um salário mínimo (R$ 
998) na conta do FGTS 
na mesma data poderão 
sacar até R$ 998. Dessa 
forma, um trabalhador 
que tinha R$ 998 numa 
conta do FGTS e R$ 1 mil 
em outra conta em 24 de 
julho só poderá receber 
R$ 998 da primeira conta 

e R$ 500 da segunda.
Os trabalhadores nas-

cidos em outros meses 
do ano que já sacaram 
os R$ 500 da conta só 
poderão retirar o valor 
complementar – diferen-
ça entre R$ 500 e R$ 998 
– na próxima sexta-feira 
(20), caso tenham direito. 
O saque poderá ser feito 
pelos mesmos canais de 
pagamento da primeira 
etapa do saque imediato.

O pagamento de re-
cursos do FGTS começou 
em setembro para quem 
tem poupança ou conta 
corrente na Caixa, com 
crédito automático.

Para esses trabalha-
dores, o valor será depo-
sitado também na sexta-
-feira. Quem nasceu em 
novembro e dezembro 
receberá o valor integral 
na conta. Quem nasceu 
em outros meses recebe-

rá o valor complementar, 
se tiver direito.

Segundo a Caixa, no 
total os saques do FGTS 
podem resultar em uma 
liberação de cerca de 
R$ 40 bilhões na eco-
nomia em 2019.

Oiginalmente, o saque 
imediato iria até março, 
mas o banco antecipou o 
cronograma, e todos os 
trabalhadores receberão o 
dinheiro este ano.

Atendimento
Os saques de até R$ 

998 podem ser feitos nas 
casas lotéricas e termi-
nais de autoatendimen-
to para quem tem senha 
do cartão cidadão. Quem 
tem cartão cidadão e se-
nha pode sacar nos cor-
respondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento 
de identificação, ou em 
qualquer outro canal de 

atendimento.
No caso dos saques de 

até R$ 100, a orientação da 
Caixa é procurar casas lo-
téricas, com apresentação 
de documento de identi-
ficação original com foto. 
Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhado-
res podem fazer o saque 
só com o documento de 
identificação nas lotéricas.

Quem não tem senha 
nem cartão cidadão e 
vai sacar mais de R$ 100 
deve procurar uma agên-
cia da Caixa.

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta, 
para facilitar o atendi-
mento, que o trabalha-
dor leve também a car-
teira de trabalho para 
fazer o saque. Segundo 
o banco, o documento 
pode ser necessário para 
atualizar dados.

As dúvidas sobre va-

lores e a data do saque 
podem ser consultadas 
no aplicativo do FGTS 
(disponível para iOS e 
Android), pelo site da 
Caixa ou pelo telefone 
de atendimento exclusi-
vo 0800-724-2019, dis-
ponível 24 horas.

A data limite para saque 
é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja fei-
to até essa data, os valores 
retornam para a conta do 
FGTS do trabalhador.

Horário especial
Para facilitar o atendi-

mento, a Caixa vai abrir 
2.302 agências em horá-
rio estendido de hoje até 
sexta-feira (20). As agên-
cias que abrem às 8h te-
rão o encerramento do 
atendimento duas horas 
depois do horário normal 
de término.

As que abrem às 9h 

terão atendimento uma 
hora antes e uma hora 
depois. Aquelas que 
abrem às 10h iniciam o 
atendimento com duas 
horas de antecedência. E 
as que iniciam ao funcio-
namento às 11h também 
começam o atendimento 
duas horas antes do ho-
rário normal.

A lista das agências com 
horário especial de atendi-
mento pode ser consulta-
da no site da Caixa. Nes-
ses pontos, o trabalhador 
poderá tirar dúvidas, fazer 
ajustes de cadastro dos 
trabalhadores e emitir se-
nha do Cartão Cidadão.

A Caixa destaca que o 
saque imediato não alte-
ra o direito de sacar todo 
o saldo da conta do FGTS, 
caso o trabalhador seja 
demitido sem justa causa 
ou em outras hipóteses 
previstas em lei.
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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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Brasil estreia contra a Bolívia nas 
Eliminatórias para a Copa do Mundo

o caminho da Sele-
ção Brasileira até 
a Copa do Mun-

do 2022 está definido. O 
primeiro jogo da Amare-
linha pelas Eliminatórias 
sul-americana rumo ao 
Catar será em casa, contra 
a Bolívia. A sequência de 
adversários foi definida 
nesta terça-feira, na sede 
da Conmebol, por sorteio.

No evento desta ter-
ça-feira, no Paraguai, a 
Seleção Brasileira foi 
representada pelo pre-
sidente da CBF, Rogério 
Caboclo, o técnico Tite e 
coordenador da equipe, 

Juninho Paulista. 
Depois da Bolívia, a 

Seleção Brasileira terá 
pela frente, seguindo a 
ordem: Peru, Venezuela, 
Uruguai, Colômbia, Ar-
gentina, Equador, Para-
guai e Chile.

As Seleções sul-ame-
ricanas se enfrentam 
no sistema de pontos 
corridos, em jogos de 
ida e volta, totalizando 
18 rodadas. Os quatro 
melhores colocados ga-
rantem vaga direta para 
o Mundial do Catar e o 
quinto colocado vai para 
a repescagem.

Seleção Brasileira começa sua 
caminhada nas Eliminatórias 
contra a Bolívia, em casa, 
rumo à Copa do Mundo 2022

CB
F
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PeC da Previdência estadual 
deve ser votada nesse ano
Após a tentativa frustrada da oposição ontem, em adiar 
para o ano que vem a votação da PEC de reforma da Pre-
vidência estadual na Assembleia Legislativa, pela via ju-
dicial, todos os indicativos apontam na direção de que a 
proposta deve seguir sua tramitação na Casa e votação 
podendo ocorrer ainda nesse ano. Diferentemente do que 
ocorre no Paraná, por exemplo, onde  proposta semelhante 
encontra fortes resistências, em Goiás os movimentos de 
protestos contra o projeto são pequenos até agora e não 
há sinais de que contam com o apoio da população.  Entre-
tanto, o quadro de desequilíbrio entre o que se arrecada e 
o que se gasta com o pagamento de aposentados, pensões 
e inativos em geral já atingiu nível insustentável.  O presi-
dente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira (PSB) tem 
exercido um papel relevante, pela aprovação do projeto.
O déficit da previdência em Goiás hoje é de R$ 2,9 bilhões 
e a tendência é de aumento nos próximos anos, caso não 
seja aprovada a reforma, segundo o governo. A aprova-
ção da reforma contribuirá para assegurar a capacidade 
investimento do Estado, no longo prazo. Será também de 
fundamental importância, para o aumento da probabili-
dade do servidor ativo se aposentar no futuro receber o 
benefício, sem sobressaltos. As estimativas com base em 
dados oficiais apontam para o risco de haver atrasos e de 
inadimplementos do pagamento, futuramente, se não hou-
ver a aprovação da reforma. Com algumas modificações no 
projeto original, atendendo aos segmentos interessados, 
como a retirada da alíquota extraordinária de 8% e a per-
manência de alguns fundos, como os de Arte e Cultura e 
Banco do Povo, a aprovação da proposta ficou mais fácil de 
ser aprovada, segundo avaliação de um deputado da base.

Novo aliado
Com uma cabeça bem diferente daquela com que iniciou a 
atual gestão na presidência da Assembleia há 11 meses, quan-
do ostentava maior postura de oposição ao governo Caiado, 
o deputado Lissauer Vieira tem sido um valente aliado do 
governador Ronaldo Caiado, auxiliando-o na articulação de 
apoio à aprovação dos projetos de interesse do Executivo. A 
PEC de reforma da Previdência é um exemplo. De fraca atua-
ção em plenário no mandato anterior, quando suas atenções 
estiveram mais voltadas para Rio Verde, na região Sudoeste, 
seu principal reduto eleitoral, Lissauer deu uma guinada de 
190 graus na sua atuação, o que o fez saltar para o “palco bem 
iluminado” da política estadual. 

laços foRtalEcidos
lhoria do sistema viário e do transporte coletivo em Goiânia 
como a extensão da Avenida Leste-Oeste até à saída para 
Senador Canedo, no Jardim Novo Mundo, e a implantação 
do BRT, no Eixo Norte-Sul, o prefeito Iris Rezende fortalece 
ainda mais os laços com a capital, cidade que já possui outras 
obras importantes realizadas durante suas administrações 
anteriores, bem os seus dois mandatos de governador do 
Estado (1983 – 1985 e 1991 – 1994).

vilas E paRquE
Algumas das obras que colaram a imagem de Iris Rezende 
com a cidade Goiânia foi a construção da Vila Redenção, Vila 
Luci, Vila União, Vila Alvorada e Vila Canaã, e o Parque Muti-
rama, no primeiro Mandato (1965 – 1969), quando teve o seu 
mandato cassado durante os governos do regime militar.

pRiNcipais obRas

Durante o 1º mandato de Iris Rezende como governador 
(1983 – 1985), as principais obras construídas em Goiás fo-
ram a nova Estação Rodoviária, a Vila Mutirão, por meio do 
regime de mutirão, em Goiânia e a pavimentação da Rodo-
via JK, entre Bela Vista e Catalão, bem como a GO – 010, li-
gando Goiânia e todas as cidades da antiga Estrada de Ferro. 

sEm coNcoRRêNcia
Com tantas obras e investimentos em Goiânia na segunda 
metade do seu mandato a atual, ainda não apareceu um 
nome para uma competição eleitoral com ele em 2020, na 
hipótese de ele vir a disputar a reeleição. Em todas as son-
dagens feitas junto aos goianienses até agora, o seu nome 
aparece com enorme vantagem em relação aos demais cogi-
tados como possíveis candidatos. Iris, no entanto, não tem 
dito nem sim nem não, mas que só dará uma posição final 
sobre esse assunto, lá pelo meio do próximo ano, quando es-
tiver bem próximo ao período da realização das convenções 
que homologarão as candidaturas dos partidos. 

poR oNdE aNda...
...o prefeito de Hidrolândia, Paulinho Resende (PSDB), que 
anda sumido? Sempre comunicativo em outros tempos, o 
ex-democrata Paulinho tem falado pouco com a imprensa 
ultimamente. Mas deve estar trabalhando muito pra tentar 
eleger o sucessor, em 2020.

cassimiRo
Em Hidrolândia, a batalha política-eleitoral de 2020 será en-
tre o candidato do prefeito tucano, Paulinho Resende, ainda 
indefinido, contra o vice-prefeito, Cassimiro Neto, que dis-
putará pelo DEM, partido do qual é o presidente local.    

com um pé No pp
Com motivos para estar decepcionada com a política local 
por conta das práticas não republicanas ocorridas nesses 
últimos três anos, a cidade de Caldas Novas já começa a se 
movimentar, com os seus partidos, com vista às definições 
de candidatos para a eleição do próximo prefeito. Alguns no-
mes já são discutidos, como os da deputada Magda Mofato 
e Flávio Canedo (ambos PR) e o do advogado e empresário, 
Antônio da Silva Barros.

NomE dE miNEiRos

Em Mineiros, na efervescência dos nomes que vêm sendo 
cogitados como possíveis candidatos à sucessão do pre-
feito Agenor Resende (MDB), um em especial vem sendo 
apontado com muita ênfase pela população mineirense  é 
o da Dr. Flávia (foto) é filiada no Solidariedade. Profissio-
nal conceituada na cidade, também dedicada aos assun-
tos relacionados ao desenvolvimento do município, Dra. 
Flávia possui perfil que na visão de alguns políticos locais, 
tem tudo para surpreender na corrida de 2020.

pElo apoio dE caiado
Mais conhecido como Toninho, o advogado Antônio da 
Silva Barros vai se filiar no PP em breve, a convite do 
deputado federal Adriano do Baldy para se filiar Partido 
Progressista (PP), partido pelo qual disputar a eleição. 
Entusiasta do projeto do democrata Ronaldo Caiado, a 
quem apoiou para o governo em 2018, Toninho (foto) tra-
balha pelo apoio de Caiado no próximo ano. 
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