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n O governador Ronaldo Caiado 
deve nomear, ainda neste semes-
tre, 100 novos delegados para 
preencher a maior parte das vagas 
disponíveis hoje no sistema esta-
dual de segurança, em especial nas 
cidades interioranas.

n Está confirmada para o dia 3 de mar-
ço, uma terça-feira, a filiação dos sena-
dores Vanderlan Cardoso (PP) e Kátia 
Abreu (PDT) ao PSD, com um detalhe: 
sem festa, mas apenas com uma ceri-
mônia para fotos em Brasília.

n Inflação de candidaturas a prefei-
to na Assembleia: dos 41 deputados, 
pelo menos 21, da boca para fora, 
dizem que vão às urnas em outubro 
vindouro. Desse total, 9 falam em se 
apresentar ao eleitorado de Goiânia.

n Consta que o prefeito de Trindade 
e presidente estadual do PSDB Jânio 
Darrot contratou o marqueteiro Jorce-
lino Braga, inimigo mortal de Marconi 
Perillo, para campanha do vice Gleyds-
son Cabriny à sua sucessão. 

n O prefeito Divino Lemes, de Senador 
Canedo, tem encontro marcado com 
o governador Ronaldo Caiado ainda 
nesta semana, levado pelo deputado 
federal José Nelto, em busca da bên-
ção para sua a filiação ao Podemos.

n As 2 empreiteiras que ganharam 
da prefeitura os milionários contra-
tos de reconstrução do asfalto de 
Goiânia, são originárias de cidades 
pequenas do Mato Grosso e do Ma-
ranhão. Isso tem causado preocupa-
ção no Paço Municipal.

n Antes da posse do governador Ro-
naldo Caiado, entre 25 a 40 carros 
eram roubados por dia na grande Goi-
ânia. Agora, mais de um ano depois, 
o número caiu, pasmem o leitor, para 
um a cada 4 ou 5 dias. É inacreditável.

n São muito os políticos que sonham 
com a vice de Iris Rezende na reeleição 
de outubro próximo, mas a palavra final 
será do próprio prefeito, que vai indicar 
um nome 100% da sua confiança. Ano-
tem: 100% mesmo, a toda prova.

n O presidente Jair Bolsonaro tende 
a cancelar a vinda a Goiás no dia 28, 
que foi marcada atendendo a convite 
do governador Ronaldo Caiado para 
a inauguração da Policlínica de Posse. 
Não se sabe qual é o motivo.

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

O governador Ronaldo Caiado está coberto de razão ao insistir na tese da adesão de 
Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, dentro da visão de que seria um caminho curto 
– e eficaz – para a recuperação do equilíbrio entre receita e despesa e a consequente 
volta da racionalidade à administração pública estadual. Com as leis reformistas que 
Caiado aprovou na Assembleia no final do ano passado, todas as exigências da lei que 
instituiu o RRF foram cumpridas, mas ficou faltando a autorização legislativa para a 
privatização da Saneago, embora tenha sido viabilizada legalmente a venda de 49% 
das suas ações, o que seria uma espécie de “meia privatização”. Não há motivo para 
que o item, dessa forma, não seja considerado cumprido, em especial diante de uma 
realidade em que um serviço público essencial como o abastecimento de água e o es-
goto poderia acabar em um processo de ineficiência, sob gestão empresarial, tal como 
aconteceu com a Celg. O caso de Goiás, portanto, é particularíssimo e assim merece ser 
encarado pelas autoridades da equipe econômica do governo federal, através das al-
terações necessárias nos requisitos para o RRF que permitam o acesso do Estado a be-
nesses como aval da União para empréstimos elevados e suspensão dos pagamentos 
da dívida por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. É o que vai resolver a vida dos goianos, 
por ora, muito mais do que o Plano de Equilíbrio Fiscal, o PEF, a outra alternativa. 
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lUiZ caRloS Do caRMo QUER GaRaNtiR caNDiDatURa aNtES DE SE FiliaR ao pSD
Depois da filiação do senador Vanderlan Cardoso ao PSD, o partido de Gilberto Kassab e Vilmar Rocha desenvolve conversações, agora, para a adesão do 
senador Luiz Carlos do Carmo, hoje no MDB. Mas pode não dar certo, porque ele exige, para tomar a decisão, a garantia de que será o candidato ao Senado 
da legenda em 2022. A avaliação interna do PSD é que Luiz Carlos do Carmo, que assumiu o mandato como 1º suplente com a posse de Ronaldo Caiado no 
governo de Goiás, não nenhum potencial eleitoral e seria um nome fraquíssimo em termos de enfrentar o desafio de um pleito majoritário. 

SUpEREDiÇÃo DE FiM DE SEMaNa Do JoRNal opÇÃo É MElHoR QUE a DoS 3 DiÁRioS
Em matéria de “superedição” de fim de semana, eufemismo inventado por O Popular, Diário da Manhã e O Hoje para justificar a inviabilidade de 
circular aos domingos, por falta de interesse dos leitores e dos anunciantes, esta coluna fica com o Jornal Opção – que faz a sua há tempos e oferece 
um amplo leque de análises e avaliações críticas sobre fatos da política, além do melhor noticiário disponível em Goiás sobre como anda o encami-
nhamento da próxima eleição nos municípios. Leitura indispensável. 

FEMiNicíDio EM BEla ViSta: oaB-Go pRioRiZa o aSSaSSiNo, NÃo a VítiMa
É um pouco incompreensível a agressividade mostrada pela OAB-GO ao levantar suspeitas a respeito do suicídio do assassino confesso de Bela Vista, aquele 
que matou a pauladas a gerente de supermercado Fernanda de Souza Silva – um crimes mais brutais já ocorridos no Estado. Acontece que, quando o caso foi 
descoberto, os barões da Ordem goiana se omitiram quanto a qualquer acompanhamento das investigações ou mesmo assistência à família da ví-
tima, quando se sabe que o combate ao feminicídio é uma das prioridades da OAB nacional, que inclusive acaba de pedir à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) audiência para debater a elevada incidência desse tipo penal no Brasil. Ninguém 
discute que custodiados devem ter a sua segurança preservada no sistema carcerário e não é o caso de se condenar a preocupação da OAB-GO com 
a morte de um detento, mas o problema são os dois pesos e as duas medidas: para a moça que perdeu a vida, nada, para o seu carrasco, tudo. 

pRopoSta DE aNtÔNio GoMiDE SERÁ REcUpERaR a aUtoEStiMa DoS aNapoliNoS
A estratégia de comunicação estratégica da campanha do petista Antônio Gomide para a prefeitura de Anápolis é simples: apre-
sentar para a população a proposta de recolocar as cidades nos trilhos, dos quais foi retirada pela gestão insossa e sem realizações 
de Roberto Naves, e como consequência recuperar a autoestima dos anapolinos. Podem apostar, leitoras e leitores: é tiro e queda. 

pEDRo cHaVES No GoVERNo caiaDo? paREcE alGo MUito DiFícil
Segundo o colunista Divino Olávio, o ex-deputado federal Pedro Chaves, do MDB, estaria em cogitação para ser chamado para a equipe do 
governador Ronaldo Caiado. Mas parece difícil. Pedro Chaves é carne e unha com Daniel Vilela, provável candidato a governador em 2022 e 
desde já ferrenho adversário de Caiado. Além disso, o ex-parlamentar integra também outro ninho oposicionista: não só é o 1º suplente de 
Vanderlan Cardoso, como também o assessora no seu gabinete no Senado Federal.  

a coNtRaDiÇÃo QUE HUMBERto tEÓFilo E EDUaRDo pRaDo NÃo EXplicaM
Ironia do líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto, com os deputados Humberto Teófilo e Eduardo Prado, expulsos da base parlamen-
tar do Palácio das Esmeraldas: “Antes, o governador Ronaldo Caiado era o melhor do mundo. Depois que perderam os cargos que tinham no 
governo, mudaram o discurso e agora passou a ser o pior”. Entre as nomeações de que foram despojados, está um da mãe de Eduardo Prado 
e um do irmão de Humberto Teófilo. Isso eles não explicam.

RRF NÃo É BicHo DE 7 caBEÇaS, MaS SERia o caMiNHo 
iDEal paRa o EQUilíBRio REcEita E DESpESa EM GoiÁS
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Divergências

Marco do Saneamento deve ser 
discutido no Senado após carnaval

o Senado começa a 
analisar depois do 
Carnaval a propos-

ta do Novo Marco Regu-
latório do Saneamento 
Básico. O texto, aprovado 
pela Câmara dos Depu-
tados no final de dezem-
bro, pretende unificar 
as regras do setor sob o 
guarda-chuva da Agência 
Nacional de Águas (ANA).  
O principal objetivo do 
projeto é abrir o mercado 
para a iniciativa privada, 
de modo a garantir re-
cursos para a universali-
zação do abastecimento 
de água e da coleta e tra-
tamento do esgoto. Essa 
abertura de mercado é 
justamente o que tem 
travado as negociações 
que começaram em 2018.

Hoje, prefeitos e go-
vernadores podem optar 
pela licitação ou por fir-

mar termos de parceria 
diretamente com as em-
presas estatais. Caso a 
nova regra seja aprovada, 
após a publicação da lei, 
será proibido as empresas 
estatais firmarem novos 
contratos para a presta-
ção do serviço. Parlamen-
tares de oposição temem 
que a mudança na regra 
prejudique os municípios 
mais pobres, uma vez 
que eles não atrairiam 
os investimentos do se-
tor privado. Eles também 
argumentam que o prazo 
para entrada em vigor da 
concorrência pode levar a 
aumentos nas tarifas de 
água no país.

Divergências
Na Câmara, o presiden-

te da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) é um entusiasta 
a da proposta, o governo 
também. Para parlamen-
tares de oposição, a exi-
gência de licitações e as 
metas de desempenho 
para contratos tenderão 
a prejudicar e alienar as 
empresas públicas. Além 
disso, o projeto de lei 
estabelece prioridade no 
recebimento de auxílio 
federal para os municí-

pios que efetuarem con-
cessão ou privatização 
dos seus serviços. O re-
ceio dos contrários ao 
texto é que a mudança 
na regra prejudique os 
municípios mais pobres, 
uma vez que eles não 
atrairiam os investimen-
tos do setor privado.

O presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, dis-
se na última semana que 
está em busca de um en-
tendimento para agilizar 
a votação da matéria. A 
ideia é que a proposta 
não receba mudanças 
de mérito, para que não 
seja necessário o retor-
no para a Câmara dos 
Deputados. Para ele, o 
projeto é fundamental 
para expandir o sa-
neamento básico. Na 
visão de Davi, “não se 
trata apenas de levar 
água e esgoto para os 
milhões de brasileiros 
que não têm, significa, 
também, novos inves-
timentos no Brasil”.

“Estamos buscando 
uma conciliação para 
que seja um texto que 
contemple o Brasil. Eu 
acredito que, logo após 
o carnaval, esse enten-

dimento já estará cons-
truído e iremos votar ra-
pidamente essa pauta”, 
garantiu o senador.

Relator
O senador Tasso Je-

reissati (PSDB-CE) será o 
relator do PL 4.162/2019. 
A proposta é bem pareci-
da com as medidas pro-
visórias que o antecede-
ram, MP 844/2018 e MP 
868/2018 (que perderam 
a validade), e ao do PL 
3.261/2019 de autoria 
de Tasso e foi arquivado. 
Além de centralizar a re-
gulação dos serviços de 
saneamento na esfera fe-
deral, o PL institui a obri-
gatoriedade de licitações 
e regionalizar a prestação 
a partir da montagem de 
blocos de municípios.

Mudanças
A principal novidade 

introduzida pelo projeto 
é o fim dos contratos de 
programa, pelos quais os 
municípios transferem a 
execução dos seus servi-
ços de saneamento para 
empresas públicas dos 
governos estaduais. Os 
contratos contêm regras 
de prestação e tarifação, 

mas permitem que as es-
tatais assumam os servi-
ços sem concorrência. A 
ideia é substituí-los por 
licitações, envolvendo 
empresas públicas e pri-
vadas. Os contratos de 
programa que já estão 
em vigor serão mantidos 
e, até março de 2022, 
poderão ser prorrogados 
por 30 anos, mas deverão 
comprovar viabilidade 
econômico-financeira.

Os contratos também 
deverão se comprometer 
com metas de universali-
zação a serem cumpridas 
até o fim de 2033: cober-
tura de 99% para o forne-
cimento de água potável 
e de 90% para coleta e 
tratamento de esgoto.

Não interrupção dos 
serviços, redução de 
perdas e melhoria nos 
processos de tratamen-
to também estão entre 
os critérios exigidos. O 
cumprimento das metas 
será verificado periodi-
camente e as empresas 
que estiverem fora do 
padrão poderão sofrer 
sanções do órgão regu-
lador. O texto também 
diz que as empresas não 
poderão distribuir lucros 

e dividendos, caso te-
nham essa prática. Para 
viabilizar economica-
mente a prestação para 
cidades menores, mais 
isoladas ou mais pobres, 
o projeto determina que 
os estados componham 
blocos de municípios, 
que contratarão os ser-
viços de forma coletiva. 
Municípios de um mes-
mo bloco não precisam 
ser vizinhos e a adesão 
ao grupo é voluntária.

Histórico
Segundo o Sistema 

Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento 
(SNIS), na média brasilei-
ra, 83,5% da população é 
servida por rede de água 
e apenas 52,4% tem o es-
goto coletado, dos quais 
apenas somente 46% são 
tratados, conforme os 
dados mais recentes do 
divulgados em fevereiro. 
Esses percentuais pou-
co subiram nos últimos 
anos, ligando o alerta 
para a impossibilidade de 
se cumprir as metas de 
universalização até 2033, 
conforme o Plano Na-
cional de Abastecimento 
(PlanSab), de 2013.

Projeto foi 
aprovado pela 
Câmara dos 
Deputados no 
final de dezembro

Fá
bi

o 
Ro

dr
ig

ue
s P

oz
ze

bo
m

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil



4 quarta-feira, 26 DE FEVEREIRO DE 2020cidades

aparecida de goiâ nia

Gustavo Mendanha visita obras de 
reforma e ampliação de escolas e UBS 

acompanhado dos 
secretários mu-
nicipais André 

Rosa (Fazenda) e Fábio 
Passaglia (Casa Civil), o 
gestor municipal em sua 
primeira visita, esteve na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do setor Papilon 
Park, que está passando 
por reforma e ampliação 
da estrutura. A previsão 

de conclusão, segundo a 
empresa, é de seis meses.

Em segundo lugar, o 
gestor visitou a UBS do Jar-
dim Buriti Sereno que está 
passando por adequações 
estruturantes do prédio, 
como pintura e construção 
de uma sala de triagem, 
no sentido de proporcio-
nar melhor qualidade no 
atendimento ambulato-
rial à população.

“Escolhi o dia de hoje 

para visitar obras im-
portantes para a Saú-
de Pública e Educação 
do nosso município. Em 
Aparecida o trabalho não 
para e as obras precisam 
ser conferidas de perto. 
Eu como prefeito faço 
sempre isso porque é 
minha responsabilidade. 
Gosto de acompanhar 
de perto, fazer visitas in 
loco, conversar com as 
equipes de obras e ver o 

que está em andamento”, 
afirmou Gustavo.

Na sequência, o prefei-
to visitou a Escola Muni-
cipal Vilmar Gonçalves 
da Silva, no setor Gara-
velo, que está recebendo 
nova pintura; e o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Tia Bely, 
que foi transferido para 
as instalações do antigo 
Colégio Estadual Maria 
Rosilda, na Avenida da 

Paz. A estrutura recebe 
novas adaptações físi-
cas, pintura e parquinho 
para as crianças atendi-
das pela unidade.

Em sua última visita, 
o prefeito passou pela 
Escola Municipal Roque 
Inocêncio, no Bairro In-
dependência, que está 
sendo contempladas 
com calçadas, adequa-
ções em sua estrutura 
física e nova pintura.

“Essas são algumas das 
unidades de educação e 
saúde de Aparecida que 
estão recebendo investi-
mentos da prefeitura. Vejo 
aqui reformas e amplia-
ções em andamento que 
depois de prontas vão me-
lhor à prestação de servi-
ços a população”, finalizou 
Gustavo Mendanha ao 
classificar a visita como 
parte importante para a 
administração pública.  

O prefeito 
Gustavo 
Mendanha 
aproveitou a 
manhã desta 
terça-feira, 
25, feriado de 
Carnaval, para 
vistoriar obras 
de reforma 
e ampliação 
de escolas 
municipais 
e unidades 
de saúde do 
município
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SMS amplia atendimento emergencial antirrábico
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Apareci-
da deu início nesta sexta-
-feira, 21, ao atendimento 
emergencial antirrábico 
em três unidades de saú-
de do município. O aten-
dimento que antes era 
realizado apenas no Cais 
Nova Era, agora também 
será disponibilizado 
nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) do 
Parque Flamboyant e 
Jardim Buriti Sereno, no 
período da noite e nos 
finais de semana.

A Superintendência 
de Vigilância em Saú-
de de Aparecida explica 
que o serviço funcionará 
24h. Durante a semana o 
atendimento ambulato-
rial para casos suspeitos 

seguirá normal das 8h às 
18h. A mudança faz parte 
de um trabalho de des-
centralização dos aten-
dimentos para casos de 
mordedura canina e ou-

tros animais suspeitos de 
contração da raiva.

“Os profissionais são 
treinados para tomar as 
medidas adequadas con-
forme a necessidade, le-

vando em consideração 
um período de observação 
do animal. Cerca de 90% 
dos casos de mordedura 
canina acabam não apon-
tando para a necessida-

de de vacina e soro. Mas 
nossas equipes estarão 
de prontidão para aten-
der a nossa população”, 
pontua a coordenadora 
de Imunização do muni-
cípio, Renata Cordeiro.

Doença
A raiva é uma doença 

infecciosa viral aguda, 
transmitida por mamífe-
ros, causada pelo vírus 
do gênero Lyssavirus, da 
família Rabhdoviridae. 
Trata-se de uma doença 
passível de eliminação 
no seu ciclo urbano e 
pela existência de me-
didas eficientes de pre-
venção, como a vacina-
ção humana e animal, a 
disponibilização de soro 
antirrábico humano e a 

realização de bloqueios 
de foco. É transmitida ao 
ser humano pela saliva 
de animais infectados, 
como cães e gatos, prin-
cipalmente por meio da 
mordedura, podendo ser 
transmitida também pela 
arranhadura ou lambedu-
ra desses animais.

Os sintomas da raiva 
são mal-estar, aumento 
de temperatura, anorexia, 
cefaleia, náuseas, dor de 
garganta, entorpecimen-
to, irritabilidade, inquie-
tude e sensação de an-
gústia. Quando a infecção 
progride podem surgir 
manifestações mais gra-
ves como febre, delírios, 
espasmos musculares 
involuntários generaliza-
dos e convulsões.
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educação

Resultado da inscrição para 
Fies e P-Fies sai nesta quarta

os estudantes que 
desejam cursar 
uma graduação, 

mas não têm condições 
de arcar com as mensali-
dades das faculdades sa-
berão hoje (26) se foram 
pré-selecionados para o 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) e 
para o Programa de Fi-
nanciamento Estudantil 
(P-Fies). O Ministério 
da Educação (MEC) di-
vulgará o resultado no 
endereço eletrônico ou 
nas instituições para as 
quais se inscreveu.

As inscrições para as 
duas modalidades come-
çaram em 5 de fevereiro 
e terminaram no dia 14. 
De quinta-feira (27) até 
segunda-feira (2), os alu-
nos pré-selecionados em 
chamada única deverão 
complementar as infor-
mações da inscrição no 
FiesSeleção, no ende-
reço eletrônico , para 
contratação do finan-
ciamento. Quem ficou 
na lista de espera deve 
enviar informações até 
três úteis depois da di-
vulgação da pré-seleção.

Na primeira modalida-
de, o novo Fies oferta va-
gas com juros zero para 
estudantes de renda per 

capita mensal familiar de 
até três salários mínimos. 
Nessa modalidade, o alu-
no começará a pagar as 
prestações respeitando o 
seu limite de renda, fa-
zendo com que os encar-
gos a serem pagos pelos 
estudantes diminuam 
consideravelmente.

Destinado aos estu-
dantes com renda per 
capita mensal familiar 
de até cinco salários mí-
nimos, o P-Fies tem juros 
que variam de acordo 
com o banco e a institui-
ção de ensino superior. 
Essa modalidade funcio-
na com recursos dos Fun-
dos Constitucionais e de 
Desenvolvimento e com 
os recursos dos bancos 
privados participantes.

As inscrições para o 
Fies têm chamada única 
e lista de espera, na qual 
os estudantes assumem 
o lugar de candidatos 
pré-selecionados desis-
tentes. Já o resultado do 
P-Fies é apenas divulga-
do em chamada única. 
Segundo o MEC, cabe ao 
estudante consultar o re-
sultado da seleção.

Critérios
No Fies, os candida-

tos serão classificados 

no grupo de preferência 
para o qual se inscreve-
ram, atendida a priorida-
de indicada entre as três 
opções de curso, de turno 
e de local de oferta esco-
lhidas, A seleção obedece 
a uma ordem decrescen-
te de acordo com as no-
tas do Enem, observada 
a seguinte sequência. A 
chamada única listará os 
candidatos classificados 
conforme o número de 
vagas disponíveis no gru-
po de preferência.

Em primeiro lugar, es-

tão os candidatos que não 
tenham concluído o ensi-
no superior e não tenham 
sido beneficiados pelo 
financiamento estudan-
til. Em seguida, os candi-
datos sem conclusão do 
ensino superior, mas que 
já tenham sido recebido 
financiamento estudantil 
e o tenham quitado. Em 
terceiro, estão os candi-
datos que já concluíram 
o ensino superior e não 
tenham sido beneficiados 
pelo financiamento es-
tudantil. Por fim, vêm os 

estudantes com conclu-
são do ensino superior, 
tenham recebido finan-
ciamento estudantil e o 
tenham quitado.

No P-Fies, os estudan-
tes serão classificados 
conforme a nota no Enem 
no grupo de interesse es-
colhido, dentre as opções 
de curso, de turno e de 
local de oferta indicados 
pelo candidato. É neces-
sária a pré-aprovação do 
financiamento por pelo 
menos um agente finan-
ceiro operador de crédito. 

Sem a pré-aprovação, a 
inscrição será automati-
camente cancelada; e a 
vaga, repassada ao próxi-
mo classificado no grupo 
de interesse escolhido.

A pré-aprovação do 
financiamento no P-Fies 
é de responsabilidade 
exclusiva dos agentes 
financeiros com relação 
jurídica estabelecida com 
as mantenedoras das ins-
tituições de ensino supe-
rior participantes. O MEC 
informa que não atua 
nesse procedimento.

Estudantes deverão complementar 
informações até segunda-feira
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Bancos passam a cobrar dólar do dia da compra com cartão
A partir de março, compras 
feitas em moeda estran-
geira com cartão de cré-
dito devem vir na fatura 
com o valor equivalente 
em reais do dia em que 
foram realizadas. Os ban-
cos podiam oferecer essa 
forma de cobrança se qui-
sessem, mas a maioria das 
instituições preferia cobrar 
o valor referente à data do 
fechamento da fatura.

Com entrada em vigor 
da Circular nº 3918, os 
bancos serão obrigados a 
oferecer a opção de uti-
lizar a taxa de câmbio do 
dia de cada gasto. Caso 
não queira optar por essa 

sistemática, o cliente po-
derá pagar com base na 
taxa de câmbio do dia de 
fechamento da fatura.

Quando anunciou a mu-
dança na regra, em novem-
bro de 2018, o Banco Cen-
tral (BC) argumentou que a 
sistemática de pagamento 
pela data de fechamento 
da fatura deixa os clien-
tes expostos a flutuações 
das taxas de conversão 
no período entre o dia 
do gasto e o pagamento. 
Isso porque a variação 
cambial ocorrida entre a 
data do gasto e o efetivo 
pagamento é atualmen-
te ajustada na fatura do 

mês posterior, podendo 
gerar crédito ou débito 
para o cliente.

Assim um único gas-
to pode resultar em duas 
obrigações em momentos 
distintos. Com a nova regra, 
o cliente ficará sabendo já 
no dia seguinte quanto vai 
desembolsar em reais, eli-
minando a necessidade de 
eventual ajuste na fatura 
subsequente. O BC tam-
bém destacou, na época, 
que apesar de ser possí-
vel oferecer aos clientes a 
taxa de câmbio do dia de 
cada gasto, a maioria dos 
bancos preferia o fecha-
mento da fatura.

“A situação atual para 
a maioria dos clientes é 
de: dificuldade para pre-
ver o valor em reais a ser 
desembolsado no dia do 
pagamento da fatura; fa-
tura sem uniformidade nas 
informações e de difícil 
compreensão; e reduzida 
possibilidade de compara-
ção das taxas de conversão 
praticadas pelos emissores 
de cartão, o que desesti-
mula a competição”, infor-
mou o BC em documento 
de exposição de motivos 
para a edição da circular 
com as novas regras.

A partir de 1º de mar-
ço deste ano, cada fatura 

deve ter: a discriminação 
de cada gasto, com no mí-
nimo sua data, a identifi-
cação da moeda estran-
geira e o valor na referida 
moeda; o valor equiva-
lente em dólar na data 
de cada gasto; a taxa de 
conversão do dólar para 
reais na data de cada 
gasto; e o valor em reais 
a ser pago pelo cliente.

Em outubro de 2019, o 
BC divulgou uma carta cir-
cular para detalhar como a 
medida deveria se aplicada. 
Para que o cliente possa 
ter informações sobre as 
melhores taxas de câmbio 
utilizadas pelos emissores 

no mercado, os bancos são 
obrigados a tornar disponí-
vel em todos os seus canais 
de atendimento ao cliente a 
taxa de conversão do dólar 
para reais utilizada no dia 
anterior referente aos gas-
tos em moeda estrangeira 
de seus clientes; e publicar 
informações sobre o histó-
rico das taxas de conversão.

Além de se atenta-
rem às taxas de câmbio, 
os consumidores devem 
observar que as compras 
no exterior com cartão de 
crédito têm incidência do 
Imposto Sobre Operações 
Financeiras (IOF), com 
alíquota de 6,38%.
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imóveis
Pesquisa realizada pela Ademi-GO aponta 
que o mercado imobiliário em Goiânia e em 
Aparecida de Goiânia registrou o terceiro ano 
consecutivo de aumento nas vendas, movi-
mento que consolida a recuperação do setor. 
O crescimento total foi de mais de 60% em 3 
anos (de 4.209 unidades em 2016 para 6.788 
unidades em 2019). As vendas de imóveis cres-
ceram 9% no ano passado em comparação a 
2018. Foram R$ 2,5 bilhões em vendas frente 
a R$ 2,3 bilhões em 2018. Em número de uni-
dades lançadas, 2019 contabiliza 6.212, índice 
21% maior do que obtido no ano de 2018, com 
5.129 unidades. E os imóveis continuaram a se 
valorizar em Goiânia: 5% ao ano nos últimos 
cinco anos. A aposta é de que os empreendi-
mentos devam se valorizar no mínimo 10% ao 
ano devido aos juros de financiamento imobi-
liários estarem no menor patamar da história 
do país.

agronegócio
Visitantes da Tecnoshow Comigo 2020 pode-
rão observar mudanças na infraestrutura da 
feira. Isto porque a Cooperativa Comigo pro-
moveu uma série de melhorias no Instituto 
de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), em Rio 
Verde, com a expansão de áreas de exposição, 
estacionamentos, alimentação, pavimenta-

ção de ruas, entre outras. A feira, que ocupa-
va área de 60 hectares nos anos anteriores, 
foi expandida para 65 hectares, agregando o 
aumento de ruas pavimentadas (asfalto) em 
mais 8.000 m²; de área gramada, com mais 
20.000 m²; aumento de um restaurante, com 
300 m² de área construída e capacidade para 
até 200 pessoas, simultaneamente; e aumen-
to da área de lanches rápidos, com 175 m², que 
serão ocupados por quatro food trucks. Foram 
feitas as ampliações da capacidade de forneci-
mento de energia elétrica, instalando mais um 
transformador de 150 KVA; e aumento da rede 
hidráulica. A comunicação por internet tam-
bém recebeu investimentos com a instalação 
de cabo e fibra ótica.

Tecnologia
A Maida.health, empresa de tecnologia do 
Sistema Hapvida, inaugura nova filial em Bra-
sília. A holding, que faz gestão de aproximada-
mente 900 mil vidas, continua em expansão, 
possui filiais em 18 estados e, agora, chega à 
capital do Brasil. Inicialmente, o time exclusi-
vamente de Brasília contará com mais de 35 
talentos. O propósito da Maida.health é pro-
mover o acesso à saúde por meio da inovação, 
com responsabilidade, compromisso com o 
resultado e qualidade de execução e entrega, 
tornando-se referência mundial em saúde.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Laboratório Teuto está com 85 vagas de emprego abertas nas áreas de 
produção, qualidade e administração, em diversos níveis, incluindo oportu-
nidades para Pessoas Com Deficiência (PCD’s). A companhia conta ainda com 
oportunidades para estágio em administração, tecnologia da informação, 
pedagogia, assuntos regulatórios e otimização de processos. Além de salá-
rios compatíveis com o mercado, também são oferecidos benefícios como 
refeição no local, vale-alimentação, vale-transporte e transporte corporati-
vo. Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no 
site do laboratório ou enviá-los para o e-mail selecao@teuto.com.br

feriado prolongado

Marcado pelo turismo, carnaval deve 
movimentar R$ 8 bi na economia

Um dos principais fe-
riados prolongados 
do ano deve repre-

sentar uma injeção de re-
cursos na economia. Com 
pelo menos 36 milhões 
de brasileiros aprovei-
tando a festa, o carnaval 
deve movimentar R$ 8 
bilhões neste ano.

Responsável pela esti-
mativa de faturamento, a 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) calcula que, 
em termos de receita, esse 
será o melhor carnaval des-
de 2015. A entidade estima 

a contratação de 25,4 mil 
trabalhadores temporários 
em todo o país, alta de 
2,8% em relação ao carna-
val do ano passado.

Embora boa parte do 
comércio feche no feriado, 
os efeitos serão compensa-
dos pelo turismo. Segundo 
a Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (Abih), 
a ocupação média ultra-
passará 60% em todo o 
país, mas diversos destinos 
terão lotação praticamente 
cheia. O índice de reservas 
confirmadas chega a 95% 
em Pernambuco e em Sal-
vador (com picos de 100% 
na capital baiana); 90% no 

Rio Grande do Norte e no 
Rio de Janeiro; 80% no 
Ceará, em Alagoas e na 
Paraíba; e 80% em Minas 
Gerais. A maioria das capi-
tais, segundo a associação, 
registra crescimento em 
relação ao ano passado.

Folia

Além da movimentação 
dos turistas, os foliões locais 
aquecerão a festa. Segundo 
levantamento do Ministério 
do Turismo, 36 milhões de 
brasileiros aproveitarão os 
dias de folia nos seis princi-
pais destinos carnavalescos 
do país e no Distrito Federal, 
entre viajantes e moradores.

No Rio de Janeiro, o car-
naval deve reunir 7 milhões 
de foliões nos blocos e nos 
desfiles das escolas de sam-
ba. Desse total, 1,9 milhões 
virão de outros estados e de 
outros países. Em Pernam-
buco, a expectativa é que 
3,7 milhões curtam o car-
naval nas famosas ladeiras 
de Olinda e 1,6 milhão na 
capital, Recife.

Em Minas Gerais, 5 mi-
lhões de pessoas devem 
aproveitar os dias de festa 
em Belo Horizonte, caso o 

impasse para a circulação 
de trios elétricos seja resol-
vido. O carnaval de Salvador 
deve reunir 3 milhões de 
foliões, dos quais 854 mil 
turistas. No Distrito Federal, 
1,2 milhão de pessoas de-
vem aproveitar a festa.

Descanso
Quem prefere distância 

da folia também movi-
menta a economia no car-
naval. Segundo pesquisa 
do portal Booking.com, es-
pecializado em reservas de 
hospedagem online, mais 
brasileiros vão aproveitar 
o feriado para relaxar do 
que para festejar. De acor-
do com a plataforma, 49% 
dos brasileiros pretendem 
viajar durante o carnaval 
neste ano. Desse total, 
23% vão cair na folia e 
26% pretendem descansar.

Pelo menos 
36 milhões de 
brasileiros devem 
curtir a festa
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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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Coronavírus

Governo da Itália confirma 
jogos com portões fechados

o Ministro da Política 
da Juventude e do 
Esporte da Itália, 

Vincenzo Spadafora, afir-
mou nesta terça (25) que 
permitiu a realização, com 
portões fechados (sem pú-
blico), de alguns jogos da 
26ª rodada da Série A (Pri-
meira Divisão) do Campe-
onato Italiano no próximo 
final de semana como for-
ma de impedir o avanço do 
Coronavírus no país.

Em entrevista à emisso-
ra italiana TG2 Spadafora 
declarou: “Vamos proibir 
eventos esportivos na Lom-
bardia, Veneto e Piemonte, 
além de Friuli-Venezia 
Giulia, Ligúria e Emilia Ro-

magna. A proibição vai até 
o próximo domingo [1º de 
março]. De forma a atender 
os pedidos do mundo do 
esporte, e sem prejudicar a 
proibição de realização de 
eventos esportivos em seis 
regiões do norte da Itália, 
permitimos a realização de 
alguns jogos com portões 
fechados”.

O ministro apresenta 
esta posição um dia após 
o presidente da Federa-
ção de Futebol de Itália, 
Gabriele Gravina, pedir ao 
Governo que partidas da 
primeira divisão progra-
madas para a região norte 
da Itália sejam realizadas 
com portões fechados.

Desta forma, cinco dos 
dez jogos da próxima ro-
dada do Campeonato Ita-
liano acontecerão sem 
torcida, com destaque para 
o clássico entre Juventus e 
Inter de Milão, em Turim. 
As outras partidas são: Mi-

lan x Genoa, Parma x Spal, 
Udinese x Fiorentina e 
Sassuolo x Brescia.

Liga Europa 
sem torcida

Antes mesmo da de-

claração do Ministro da 
Política da Juventude e do 
Esporte da Itália, a Inter 
de Milão já havia anun-
ciado que o jogo contra o 
Ludogorets (Bulgária), que 
acontece na próxima quin-
ta (27) no estádio Giuse-

ppe Meazza (Milão) e que 
é válido pela segunda fase 
da Liga Europa, será com 
portões fechados.

Coronavírus leva 
a cancelamento 
de evento

Também por conta do 
avanço do Coronavírus, o 
Comitê Paralímpico local 
e os organizadores da eta-
pa de Lignano Sabbiadoro 
do World Para Swim Series 
(circuito mundial de nata-
ção paralímpica) já haviam 
cancelado o evento que 
aconteceria entre 27 de 
fevereiro e 1º de março na 
Friuli-Venezia Giulia, uma 
das 20 regiões adminis-
trativas da Itália (justa-
mente no norte do país, 
local com maior número 
de casos de Coronavírus). 

Clássico entre Juventus e Inter de 
Milão acontece sem torcida
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