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SE 2016 foSSE agoRa...

A principal mudança para a eleição do ano que vem é o fim das coligações para de-
putado e vereador. Cada partido tem que trabalhar para fazer a sua base. Se a regra 
fosse aplicada em 2016, como ficaria? Fizemos esse exercício, para mostrar o que 
mudaria. PMDB e PRP fariam um vereador a mais, ficando com 4 cadeiras na Câmara 
Municipal de Goiânia. PSDC continuaria com 3. PSB, PSDB, PV, PTN, PROS e PSD 
manteriam 2 cadeiras. PR e PRB perderiam uma cadeira, ficando com uma, ao lado de 
PTC, PPS e PSC. PT e PMN, que estão sem representante, ficariam com uma cadeira 
cada. Na sobra, PR, PSB, PSDC, PTC e PHS ganhariam cadeira extra. 
 
SaiRiam
Alysson Lima (PRB), Sabrina Garcez (PMB), Lucas Kitão (PSL), Juarez Lopes (PRTB), Tatia-
na Lemos (PCdoB), Paulo Daher (DEM), Paulinho Graus (PDT) e zander (PEN).

EntRaRiam
Markim Goyá (PMDB), Alfredo Bambu (PRP), Carlos Soares (PT), Edson Automóveis (PMN), 
Cairo Salim (PSB), Nilton Barriga (PSDC), Dill Oliveira (PTC) e Professor Wanderlan (PHS).

VaRiáVEiS
O fenômeno Kajuru puxou a votação do nanico PRP. A soma dos outros candidatos do 
partido não daria uma cadeira sequer. É natural imaginar crescimento na participação do 
PSL e do DEM no ano que vem, em função de Bolsonaro e Caiado. 

pESo doS pREfEitáVEiS
Candidato a prefeito costuma puxar voto pra vereador. O PMDB teve mais de 15 mil votos 
de legenda, o que daria uma cadeira ao partido. O PSB, que tinha Vanderlan Cardoso, teve 
7,5 mil votos de legenda. O PT de Adriana Accorsi 2,7 mil, o PR do Delegado Waldir, 2,2 mil, 
e o PSD de Francisco Jr, 1,6 mil.

EnfRaquEcido
A indecisão de Íris Rezende gerou uma franca mais fraca do que esperado pelo PMDB. Tal-
vez por isso, a corrida atrás de vereadores com mandato para a janela partidária, em abril. 

EStRutuRaS
Seguidores de candidato a prefeito com campanha estruturada deve garantir, pelo me-
nos, três vagas na Câmara. 

íRiS é íRiS
Em entrevista à TV Anhanguera, Íris Rezende (MDB) repetiu o que disse à coluna há um 
mês: há o tempo de plantar, o tempo de colher e o tempo de anunciar. Hoje, ele não é 
candidato. Mas o “sim” ou o “não” só sai em julho. 

água é dE goiânia
A gestão de Íris fecha o ano com a renovação do contrato com a Saneago, que vai garantir 
uma entrada extra de R$ 170 milhões aos cofres do município. 

a cabEça 
A equipe de Íris trabalhou muito nos últimos dias 
para fechar os termos. A base técnica foi coorde-
nada pelo professor Paulo César Pereira, que está 
à frente da Agência de Regulação de Goiânia des-
de a gestão de Paulo Garcia (PT). Coube a Paulo 
Pereira coordenar a elaboração do Plano Muni-
cipal de Saneamento, que serviu de base para a 
renovação do contrato com a Saneago. 

quEStão dE páginaS
Segundo Paulo Pereira, o contrato anterior tinha cinco páginas. O atual é um documento 
com 250 páginas definindo os serviços, outras 50 com as cláusulas e mais 40 com as me-
tas a serem cumpridas nos próximos 30 anos. 

númERoS 
Hoje, Goiânia tem cobertura de 98% em água tratada e 82% no tratamento de esgoto, 
com meta de universalizar os serviços durante a vigência do contrato.

pRóximo paSSo
A ARG se debruça agora para regular o serviço de limpeza urbana. Diariamente, são 1.270 
toneladas de lixo doméstico, 1.188 de entulhos, 81 de coleta seletiva e 5 de lixo hospitalar. 
Todas as residências são atendidas pelo serviço de coleta convencional, 90% pela coleta 
seletiva. A satisfação do serviço está em 61%.

SEm pRESSa
Ao que parece, o objetivo de pressionar a Enel foi atingido. Os deputados não tem mais 
tanta pressa em aprovar a encampação da empresa, pelo Governo de Goiás. Projeto já foi 
aprovado em primeira votação, mas está fora de pauta. 

paciência 
Governador Ronaldo Caiado (DEM) precisa entender que está completando um ano de gover-
no. É tempo de deixar de lado o discurso de terra arrasada. A partir do ano que vem, é dele a 
responsabilidade para dar resposta aos problemas na saúde, na educação e nas estradas, por 
exemplo. Com o jeito de resolver os problemas e praz para melhoria ou solução. 

Racha oficializado
Enquanto aguardam decisão do TSE para a saída sem perda de mandato, deputados bolso-
naristas do PSL continuam ocupando espaço. Eduardo Bolsonaro retomou a liderança na Câ-
mara e o grupo lançou a Frente Brasil Acima de Tudo, em homenagem ao lema presidencial. 

na tERRinha
Vítor Hugo, que era major no início do mandato, e um dos saintes do PSL, abre escritório 
político nesta quinta, para prestar contas do primeiro ano de trabalho. 

poR quE?
Estamos merecendo recesso pelas próximas duas semanas.

marcelohel@gmail.com

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.  (Paulo Freire)
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executivo

Cidadãos-Heróis serão condecorados pelo 
governador em evento na Praça Cívica

uma das premissas 
da gestão Ronaldo 
Caiado – a união de 

esforços entre governo e 
sociedade com o propó-
sito de reconstruir o Es-
tado – está mais do que 
consolidada. Ao longo de 
2019, enquanto entre-
gava benefícios e ouvia 
atentamente aos anseios 
da população, o governa-
dor se deparou com inú-
meras histórias de cida-
dãos que, em momentos 
de folga e de forma vo-
luntária, decidiram ajudar 
ao próximo e melhorar o 
local onde vivem. A obser-
vação atenta fez com que 
o chefe do Executivo ins-
tituísse a “Ordem do Mé-
rito Cidadão-Herói”, que 
tem entre seus objetivos 
“reconhecer e valorizar 
todas as pessoas que rea-
lizam ações em prol do de-
senvolvimento de Goiás”.

A entrega da comen-
da será realizada na 
noite desta quinta-feira 
(19/12), a partir das 19 
horas, na Praça Cívica, 
em cerimônia conduzida 
pelo governador Ronal-
do Caiado. “O que eu es-

pero é que a entrega da 
Comenda Cidadão-Herói 
seja uma grande festa 
cívica, em que os valores 
da cidadania, da solida-
riedade, da responsabili-
dade social e da genero-
sidade sejam celebrados 
por todos nós”,

O decreto que insti-
tuiu a honraria (9.535, 
de 17 de outubro deste 
ano) estabelece que os 
contemplados com a Co-
menda sejam indicados 
pelo Conselho da Ordem 
do Mérito Cidadão-Herói. 
Com o intuito, porém, de 
fomentar a participação 
popular, o Governo de 
Goiás decidiu realizar 
um concurso virtual, por 

meio do qual a socieda-
de goiana poderia indicar 
ao Conselho dez pessoas 
para a concessão da Co-
menda em 2019.

A votação eletrôni-
ca dos dez indicados ao 
título, entretanto, pre-
cisou ser anulada, pois 
foi constatada fraude no 
processo. “Robôs” foram 
utilizados na votação e 
“turbinaram” algumas 
candidaturas. Diante des-
se fato, a Secretaria de 
Comunicação, promotora 
do concurso, decidiu anu-
lá-lo e encaminhar o caso 
para a devida apuração 
legal. “Lamentamos que 
uma ação cujo propósito 
é reconhecer atos de so-

lidariedade, responsabili-
dade social e generosida-
de com o próximo tenha 
sido objeto de ações de-
sonestas”, avaliou a se-
cretária de Comunicação, 
Valéria Torres. “Esse fato, 
porém, mostra a impor-
tância de iniciativas que 
reforcem os valores de 
uma consciência cidadã.”

O Governo de Goiás 
acredita que Integridade, 
Transparência e Respon-
sabilidade são essenciais 
para a construção de um 
Estado mais forte e jus-
to para todo. Desta for-
ma, apesar do ocorrido, 
permanecem as conde-
corações destinadas às 
pessoas escolhidas pelo 

Conselho, formado pelo 
governador, vice-gover-
nador, secretários esta-
duais da Governadoria 
e da Casa Civil, além de 
representante do Con-
selho de Governo. Os 
90 novos comendadores 
são brasileiros, natos ou 
naturalizados, ou, ainda, 
estrangeiros, que, fora 
da esfera do Poder Pú-
blico, desenvolveram 
ações em benefício da 
população de Goiás.   

Condecorados
Mas quem são esses 

homens e mulheres que 
têm feito a diferença no 
Estado? “Costumo chamá-
-los de heróis anônimos”, 
assinalou o governador 
em várias oportunidades. 
A lista com o nome dos 
90 novos comendadores 
do Estado inclui poli-
ciais militares, agente 
de segurança prisional, 
bombeiros, professores 
e diretores de escolas, 
alunos, empresários, re-
ligiosos, juízes, promo-
tores, entre outros.

Uma das boas histórias 
que chegou até Ronaldo 
Caiado é a da dona Judith 
Ana Costa. Natural de Ita-
beraí, ela tem 81 anos, 30 
deles dedicados ao vo-
luntariado. Estabelecida 
em Aparecida de Goiânia, 
a hoje octogenária come-
çou na “seara do bem” 
recolhendo doações e 

construindo casas para 
famílias carentes. Ela 
também disponibilizava 
cursos de marcenaria, 
padaria, confecção e ca-
beleireiro.

Depois de conhecer 
tantas pessoas, dona Ju-
dith resolveu abrir uma 
creche, no Setor Nova 
Cidade, para cuidar das 
crianças e dar a elas edu-
cação, enquanto os pais 
saíam para trabalhar. Hoje 
o espaço atende a cer-
ca de 300 pessoas, entre 
crianças, jovens e adultos. 
O Núcleo Caminho de Je-
sus/Creche Dona Judith 
oferece alfabetização e 
cursos profissionalizan-
tes, tudo gratuito e man-
tido por meio de doações 
da comunidade.

“Uma coisa que apren-
di na vida e que sempre 
coloco em prática é o 
fato de que ninguém faz 
nada sozinho. Como go-
vernador, também cum-
pro essa máxima. Sem o 
apoio da população, dos 
servidores, das nossas 
polícias, não teríamos 
tantos avanços como te-
mos conseguido em um 
ano, mesmo diante do 
‘caos’ com que pegamos 
a administração. Eu faço 
questão de condecorar 
cada uma dessas pes-
soas que têm feito a di-
ferença em Goiás e que 
têm espírito público”, 
ressaltou Caiado.

Nesta quinta-
feira, dia 19, 
a partir das 
19 horas
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Sudeco

Glaustin garante caminhão-pipa para Minaçu e soma 
mais de R$ 1 milhão de repasses ao município em 2019
O deputado federal Glaus-
tin da Fokus (PSC-GO) 
conquistou R$ 312 mil em 
recursos extraorçamentá-
rios nesta quarta-feira (18) 
para a aquisição de um 
caminhão-pipa pela pre-
feitura de Minaçu (GO). O 
dinheiro saiu do Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional, por meio da Supe-
rintendência do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste 
(Sudeco). Com isso, o par-
lamentar totaliza mais de 
R$ 1 milhão em repasses 
para o município do norte 

goiano ao longo deste ano.
“Estamos na antepe-

núltima semana de 2019, 
época ideal para circular 
pelos gabinetes de Brasília 
em busca da ‘rapa do ta-
cho’, ou seja, aqueles recur-
sos dos ministérios ainda 
não aplicados no ano”, diz 
Glaustin. “Conversei com o 
prefeito de Minaçu, Zilmar 
Duarte, e ele me informou 
que o município precisa-
va de um caminhão-pipa 
para combate a incêndios, 
fornecimento de água po-
tável e irrigação para de-

senvolver a agricultura e a 
pecuária de subsistência.”

Glaustin esteve em Mi-
naçu em setembro para co-
nhecer a realidade do mu-
nicípio após o fechamento 
da mineradora Sama, que 
suspendeu suas atividades 
no primeiro semestre por 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal. Na visão dele, 
o embargo compromete o 
futuro da cidade, hoje de-
pendente dos impostos e 
empregos oriundos da ex-
tração e do uso de amianto 
do tipo crisotila, material 

usado na fabricação de cai-
xas d’água e telhas.

Diante da situação so-
cioeconômica de Minaçu, 
o deputado destinou em 
2019 outros R$ 700 mil 
para programas e estraté-
gias de saúde no municí-
pio. Os repasses do gover-
no federal foram aplicados 
no custeio de serviços da 
rede pública. São incre-
mentos do teto do Piso 
de Atenção Básica (PAB) e 
do limite financeiro da as-
sistência de Média e Alta 
Complexidade (MAC).
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goiânia

Saúde testa novo sistema de 
controle do Aedes aegypti

o novo sistema, cha-
mado de Aero Sys-
tem, utiliza um 

novo aplicador, menor e 
mais prático, e um inseti-
cida que é mais seguro e 
com baixa toxidade, reco-
mendado pelo Ministério 
da Saúde. Além disso, um 
dos diferenciais é que o 
produto é aplicado dentro 
das residências, ao contrá-
rio da bomba costal ou do 
fumacê de uso externo.   

O teste está sendo rea-
lizado sem custo, por meio 
de parceria entre a SMS, a 
empresa que patenteou o 
equipamento e a Rede La-
tino Americana de Saúde 
Pública. A experiência já 
foi desenvolvida em ou-
tros estados como Minas 
Gerais e São Paulo e teve 
resultado positivo.

“Vamos ver a eficácia 
dentro das condições que 
cada município apresenta, 
dependendo das caracte-
rísticas locais. Neste pro-
cesso a vantagem desse 
equipamento é que ele é 

utilizado dentro da resi-
dência, onde o mosquito 
adulto está escondido, 
além de ter baixa toxidade 
e boa aceitação por par-
te da população”- explica 
Ima Braga, pesquisadora 
da Rede Latino Americana 
para o controle de vetores. 

 Os agentes de endemias 
estão passando por capa-
citação para manipular o 
produto e conhecer a forma 
de aplicação. Nesta quarta-
-feira (18/12), a Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou 
também o uso do inseticida 
dentro de 35 domicílios, no 
setor Finsocial, região Noro-
este de Goiânia.

A avaliação da eficácia 
do novo sistema é feita em 
dois dias. A aplicação do 
inseticida, posteriormente 
a análise do percentual de 
mortalidade dos mosqui-
tos e coleta de depoimen-
tos dos moradores.

Esta é a segunda expe-
riência que a Vigilância em 
Saúde está utilizando em 
testes de combate ao mos-

quito Aedes Aegypti. Neste 
processo do Aero System o 
foco é o mosquito adulto, 
enquanto que os testes 
feitos com as Estações 
Disseminadoras, utilizam 
larvicidas que combatem a 
larva do mosquito.

Essas experiências, se 
efetivadas, vão comple-
mentar o trabalho de com-
bate ao mosquito da den-
gue em Goiânia, mas não 
vão substituir nenhuma 
outra ação que já é reali-
zada. “Reafirmamos que é 
preciso que os morado-
res continuem fazendo a 
prevenção dentro de suas 
casas, não deixando acu-
mular água, nem lixo, que 
sirva de criadouro do Aedes 
Aegypti. Por outro lado, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
vai continuar também com 
as visitas domiciliares dos 
agentes de endemias e as 
demais iniciativas que eli-
minam o transmissor da 
dengue”, ressalta o gerente 
de controle de zoonoses, 
Wellington Tristão.

Inseticida pode ser aplicado dentro das residências para eliminar o mosquito adulto
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senador canedo servidores

Encontro técnico prevê 
investimentos no Programa 
Produtor de Águas

Reunião define autorização 
de pagamento de incentivo 
aos agentes de saúde

A reunião entre técnicos 
da Agência Nacional das 
Águas e da Sanesc foi re-
alizada na sede da autar-
quia municipal. A visita 
prossegue o trabalho que 
está sendo realizado em 
conjunto entre o órgão do 
município e federal, para 
diminuir as dificuldades 
de implantação do Progra-
ma Produtor de Águas em 
Senador Canedo. Ação de 

proteção dos recursos hí-
dricos, que visa incentivas 
a compensação financeira 
de produtores, que contri-
buem para a proteção e re-
cuperação de mananciais.

Participaram da reunião 
técnica em Senador Cane-
do, o diretor administra-
tivo da Sanesc, Henrique 
Luiz Passos, a bióloga da 
empresa, Miriam Lima, o 
superintendente de Re-

cursos Hídricos, Devanir 
dos Santos, e o gestor de 
Recursos Hídricos, Flávio, 
ambos funcionários da 
ANA. Um novo grupo de 
trabalho será formulado, 
em parceria, para investi-
mentos no Programa Pro-
dutor de Águas na cidade, 
iniciando com a elabora-
ção e apresentação de um 
mapa fundiário da Bacia 
do Bonsucesso. 

Foi realizada nesta 
quarta-feira, 18 de de-
zembro, um encontro 
entre os agentes co-
munitários de saúde e 
de endemias, junto ao 
prefeito Divino Lemes, 
secretário de Saúde, 
Thiago Moura. O evento 
foi realizado no Sindi-
Canedo, e contou tam-
bém com a presença do 
presidente sindical João 
Batista, dirigentes da 
Associação dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e de Endemias, Willian 
Coelho e Nilton Araújo, 
e o presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde, 
Josué Alves. Na ocasião 
foi assinada a liberação 
do pagamento do incen-
tivo federal para cerca 
de 250 agentes comuni-
tários de saúde e de con-

trole de endemias. Em 
fala, prefeito Divino Le-
mes destacou a impor-
tância do trabalho dos 
servidores para o bem 
estar e saúde de toda a 
comunidade, na preven-
ção e controle de doen-
ças como a Dengue. O 

secretário Thiago Mou-
ra, que assumiu a pasta 
recentemente, afirmou 
o compromisso da atual 
gestão em garantir aos 
agentes boas condições 
de trabalho, para melho-
rar cada vez mais o aten-
dimento à população.
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NoiTE E REVEilloN
Para quem está buscando celebrar a noite 

de Réveillon em um ambiente familiar, 
aconchegante e sofisticado, o restaurante 

Terraço New York irá oferecer o evento 
perfeito para você celebrar a chegada de 

2020 ao lado de quem ama. A noite especial 
contará com menu fechado, especialmente 

elaborado pelo chef de cozinha Jr. 
Lacroix acompanhado de um espumante 

harmonizado.  Se adiante, pois restam 
poucas vagas para reservas. 

Valor R$300,00 por pessoa (cada duas 
pessoas tem direito a uma mesa)
Inclui: entrada + prato principal + 

sobremesa +  Uma garrafa de espumante.
Reservas no Whats app: +55 (62) 9648-7272.

NoVo BUENa HaiR
Localizado no Shopping Buena Vista, o 

salão Buena Hair acabou de passar por uma 
grande reforma para receber seus clientes 

com muito mais conforto e sofisticação. 
Os empresários Danillo Ramos e Cida 

Ramos investiram também na atualização 
e capacitação da grande equipe que 

oferece serviços como: coloração, produção 
de make e penteado, manicure, design 
de sobrancelhas e micropigmentação, 

depilação, tratamentos corporais, barbearia 
e muito mais.

iNsTiTUTo 
caRlos aNDRE

O Instituto Carlos André, centro de 
excelência em Língua Portuguesa e 

preparatórios para Admissão à Carreira 
Diplomática, Pré-vestibular e Assessoria 

em Português Jurídico, fundado em 2009, 
já está com matrículas abertas para os 

cursos “Português Jurídico” e “Redação 
de Peças Jurídicas”. Além dos cursos, o 
Instituto também atua com Assessoria 
em Redação Jurídica, trabalhando para 

o desenvolvimento de manual de peças 
jurídicas com identidade própria para cada 

escritório.

PaPai NoEl
O Arca Parque tem uma surpresa para a 

criançada que for ao clube no sábado e no 
domingo: será recepcionada pelo Papai 

Noel, que também estará, ao longo do dia, 
entregando às crianças os presentes que 
seus pais levarem para o Bom Velhinho. 
Nas semanas posteriores ao Natal e ao 

Réveillon, o clube abrirá normalmente na 
quinta, na sexta, no sábado e no domingo 
– dias 26 a 29 de dezembro – e de 2 a 5 de 

janeiro de 2020, das 9h às 17h30.  

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lottus - Os empreesários Emerson Leite, Michael Oliveira e Lucas Figueiredo, fizeram a inauguração da 
Lottus Barbearia Clube na última terça-feira (20) que 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.

Belma - Jorge Ghannam , Leandro Nonato, 
William Naoum, Ananias Jr, Diego Pina e Fred 
Ghannam na inauguração da pop-up store da 
Belma no Brasil Park Shopping em Anápolis.

2 3

4

Barbearia - O cantor Cauan que faz dupla com Cleber 
esteve presente na inauguração da Lottus Barbearia 
Clube e foi recepcionado pelo assessor Jefferson Santos.
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Madalena - O primeiro gastrobar de Goiânia, o 
Madalena Gastrobar, completa dois anos agora 
em dezembro. Os empresários e proprietários do 
local, Anderson Barbosa e Fabiano Vaz, trazem para 
comemorar a festa: Quinto Porto (19/12), Dj Lukka 
(20/12), Kamisa 10 (21/12) e Paulo & Nathan (22/12).
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alimentação
A Dona Raiz, marca da indústria de alimentos 
goiana GSA, entrou no mercado com duas novi-
dades: achocolatado e cappuccino. Ambos são 
versão mais saudáveis destes alimentos que 
estão presentes, em especial nas mesas de café 
da manhã. O achocolatado tem 40% de cacau 
e é adoçado com açúcar mascavo, já o cappuc-
cino também é adoçado com açúcar mascavo.

Brasil
O Informe Conjuntural Economia Brasileira da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
aponta expansão de 2,5% na economia brasileira, depois de crescer 1,2% neste ano. O 
boletim indica ainda que o Produto Interno Bruto será puxado pela expansão do PIB 
industrial. A estimativa é que o setor cresça 2,8%.

Bancos
Já o boletim Focus, do Banco 
Central, projeta alta do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) de 3,84% 
para 3,86%. Para 2020, a 
estimativa de inflação se 
mantém há sete semanas em 
3,60%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,75% em 
2021, e 3,50% em 2022.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

seguros corporate

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

guedes

Alta da inflação fará salário 
mínimo ficar acima de R$ 1.031

o valor do salário mí-
nimo para 2020, a 
ser anunciado até 

31 de dezembro, ficará 
acima dos R$ 1.031 apro-
vados no Orçamento Geral 
da União, disse há pouco 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Em entre-
vista coletiva para fazer 
um balanço de fim de ano, 
ele disse que o valor final 
dependerá do Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), que mede 
a inflação para as famílias 
de menor renda. No entan-
to, o recente repique da in-
flação deve elevar o míni-
mo para um salário maior 
que o previsto.

“Nós temos de anunciar 

[o salário mínimo] para o 
ano seguinte, e a cláusula 
constitucional é garantir 
a inflação. Foi [anunciado 
o valor de] R$ 1.031, mas 
a gente sabe que, como 
INPC repicou, vai ser de 
R$ 1.038”, disse o minis-
tro. Mais tarde, no entanto, 
Guedes afirmou que o va-
lor pode ser maior, depen-
dendo da inflação.

O ministro ressaltou 
que a Constituição deter-
mina a manutenção do 
poder de compra dos tra-
balhadores, sem ganho 
acima da inflação. Pela 
legislação, o presidente 
Jair Bolsonaro tem até 31 
de dezembro para editar 
o decreto com o valor do 

salário mínimo para 2020.
Por causa da alta do 

dólar nos últimos meses 
e da disparada do valor 
da carne, a inflação teve 
uma alta nos últimos me-
ses do ano. Em novembro, 
o INPC fechou em 0,54%, 
a maior inflação para o 
mês desde 2015.

O secretário especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-
gues, esclareceu que, para 
2020, cada R$ 1 a mais 
no salário mínimo impac-
ta os gastos da União em 
cerca de R$ 320 milhões. 
Cada 1% de reajuste eleva 
as despesas federais em 
R$ 4,5 bilhões, por causa 
principalmente de gas-
tos atrelados ao mínimo, 
como 81% dos benefícios 
da Previdência Social e 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Política de reajuste
O ministro confirmou 

que o valor do salário mí-
nimo será definido anu-
almente, sem a política 
de reajuste dos últimos 
anos. De 2015 a 2019, es-
tava em vigor uma lei que 
fixava o reajuste do míni-
mo pelo INPC do ano an-
terior mais o crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) de dois anos antes.

Apesar de descartar 
uma nova política de re-
ajuste o mínimo, Guedes 
não afastou a possibilida-
de de que o mínimo volte 
a subir mais que a infla-
ção nos próximos anos. 
Ele, no entanto, infor-
mou que isso dependerá 
dos recursos disponíveis 
no Orçamento, cada vez 
mais comprimido pelo 
teto de gastos e por des-
pesas impositivas. 

Ministro disse que valor do 
mínimo será definido anualmente
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A Vertente Corretora, unidade de negócio de corretagem de seguros da em-
presa goiana Vertente Invest, formalizaram parceria com a Aon, multinacional 
americana, líder global em serviços profissionais, que oferece uma ampla gama 
de soluções em gestão de riscos, benefícios e previdência. A parceria irá benefi-
ciar clientes de toda a região Centro-Oeste, e Triângulo Mineiro, com inovações 
na área de seguros corporativos para empresas de médio e grande porte. A Ver-
tente passa a contar em seu portfólio com seguros de riscos financeiros, trans-
portes, patrimoniais, responsabilidade civil, autofrota e de benefícios (saúde, 
odontológico e vida em grupo), ampliando sua capacidade de negócio junto 
com a Aon, consultoria presente em 120 países e com 9 escritórios no Brasil.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAz. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Liverpool vence Monterrey e faz 
final do Mundial com Flamengo

C om uma equipe re-
pleta de reservas, 
o Liverpool (Ingla-

terra) derrotou o Mon-
terrey (México) por 2 a 
1 e se classificou para 
a final do Mundial de 
Clubes da Fifa, na qual 
enfrenta o Flamen-
go no próximo sábado 
(20), a partir das 14h30 
(horário de Brasília).

No jogo disputado no 
estádio Khalifa, na cidade 
de Doha (Catar), o técnico 
alemão Jürgen Klopp op-
tou por iniciar a partida 
com apenas três titulares 
habituais, o goleiro bra-
sileiro Alisson, o lateral 
escocês Robertson e o ata-
cante egípcio Salah.

O jogo

Sem contar com os ata-
cantes Firmino e Mané, a 
equipe inglesa não conse-
guiu imprimir no primeiro 
tempo a forte pressão pela 
qual se destaca. O que se 
via era um jogo mais aberto, 

com chances de lado a lado.
Porém, aos 11 minutos, 

o campeão da Europa con-
seguiu abrir o marcador. O 
egípcio Salah deu um pas-
se em profundidade para 
Keita, que bate na saída do 
goleiro Barovero.

Contudo, dois minutos 

depois, o time mexicano 
chegou ao empate, após 
bate e rebate na área a 
bola sobra para o argen-
tino Funes Mori, que, sozi-
nho, empata em 1 a 1.

Aos 22 minutos o Li-
verpool tem chance clara 
de retomar a vantagem do 

placar. Salah dá passe de 
calcanhar para Milner, que 
chuta para defesa de Baro-
vero. Aos 26 minutos, é a vez 
de o Monterrey chegar com 
perigo. Pabón chuta da en-
trada da área para defesa do 
brasileiro Alisson.

Um pouco antes do 
intervalo, o time inglês 
chega bem mais uma vez. 
Oxlade-Chamberlain dei-
xa Keita de frente para o 
goleiro do time mexicano, 
mas Barovero fica com a 
bola aos 42 minutos. Ao 
final do primeiro tempo, o 
Liverpool tem mais posse 
de bola, 63%, mas perde 
nas finalizações, cinco a 
três para o Monterrey.

Firmino decide 
no final

Logo no início da etapa 
final, quem brilha é o go-
leiro Alisson. Aos 4 minu-
tos, ele impede gol certo 

de Pabón em cobrança de 
falta com uma bela defesa.

Já aos 12, é a equipe 
inglesa que chega com 
perigo. Keita deixa dois 
adversários para trás e 
chuta forte. Mas o goleiro 
do Monterrey faz a defesa.

Contudo, aos 20 mi-
nutos, o Monterrey tem 
oportunidade claríssima 
de tomar a frente no mar-
cador. Pabón chuta para 
fora após a bola ficar viva 
na área. Diante da dificul-
dade de alcançar a vitória, 
o técnico Jürgen Klopp de-
cide colocar em campo o 
senegalês Mané.

Aos 28, é o Liverpool 
que cria boa chance. Mil-
ner cruza para Origi, que 
acaba furando dentro 
da área.  Depois, o sene-
galês Mané acerta uma 
bomba perigosa aos 35 
minutos. Klopp coloca em 
campo então Alexander-
-Arnold e Firmino.

Brasileiro Firmino 
faz gol da vitória 
da equipe inglesa
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