
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Sorteio 
decide 
duelos da 
quarta fase

futebol

copa do 
brasil

esporte  | 8

cidades | 4

brasil | 6

pandemia

ldo

Senador Canedo testa mais 
de 10 mil pessoas para 

covid-19 no fim de semana

Salário mínimo para 
o ano de 2021 ficará 

em R$ 1.067

saúde

almento

Goiânia - Go  |  nº 842
terça-feira, 1º DE sEtEmbro DE 2020

www.diariocentral.com.br

cidades| 4
Na contramão da pandemia, município tem abertura recorde de pequenos negócios

política| 3

EN
IO

 M
ED

EI
RO

S 

Governador reinaugura Cepi Cunha Bastos e autoriza reforma de outras unidades educacionais
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EssEs tEmpos...
Continuo sem acreditar em mudança 
significativa na sociedade e nas pes-
soas. mas a pandemia oferece lições de 
sobra. Parece absurdo estar ao lado de 
pessoas amadas e não poder abraçar, 
beijar e aglomerar, como é próprio da 
nossa criação. Você começa a trabalhar 
em casa e fica meio deslocado quando 
tem que ir a um ambiente de... traba-
lho. As pessoas estão mais conectadas, 
como é próprio do nosso tempo. mas 
distantes do coração. Com direito a per-
das que são insubstituíveis. A cultura 
brasileira perdeu daniel Azulay, sérgio 
ricardo e Aldir blanc. Por aqui, se foram 
otávio daher e Antônio Almeida. Va-
mos chorar muito tempo ainda. Vamos 
sentir muita falta. Quando tudo indica 
que precisamos ser mais solidários, os 
preços voltam a disparar nos supermer-
cados e o jogo político segue o seu cur-
so normal. sinal de que a pandemia vai 
deixar as suas marcas. mas, assim como 
a lição dada por alguns de nossos líde-
res, segue quem quiser. É triste...

absuRdos dE WitzEl
A investigação aponta um esquema 
infantil de repasse de dinheiro para o 
governador afastado do rio, através 
do escritório da esposa. mas afastar 
um governador eleito para que as 
investigações prossigam (para se ter 
certeza do que está nos autos) parece 
ser um capricho de uma justiça elitis-
ta, om um mP que tem se acostumado 
a pedir prisão pra depois confirmar ou 
não a culpa. 

Em paz
Presidente Jair bolsonaro e governador 
ronaldo Caiado trocaram sorriso em 
Caldas Novas, na oitava visita a Goiás. 
o horizonte de 2022 mostra que os dois 
estarão do mesmo lado. melhor aparar as 
arestas e seguir na trilha certa. 

FEcomERcio na FREntE

A entidade empresarial iniciou série de 
dez sabatinas com pré-candidatos à pre-
feitura de Goiânia. se firma, mais uma 
vez, à frente do posicionamento eleitoral. 
Começou com Francisco Jr (Psd), segue 
com Alysson Lima (Cidadania) e reserva 
espaço para o pré-candidato do mdb, 
que está sendo definido.
 
atRás  
relator do Plano diretor em vigor, Francis-
co diz que Goiânia perdeu tempo, ao não ter 
colocado o projeto em prática nos últimos 
treze anos. segundo ele, o momento era 
para começar a discutir os polos industriais, 
se os outros instrumentos tivessem sido 
implantados e a revisão executada a cada 
dois anos. 

Xô, sEnadoR?
A presença de Francisco reforça a sua posi-
ção no partido, no momento em que havia 
rumores sobre a volta de Vanderlan Cardoso. 

tRabalho 

daniel e maguito Vilela costuram a candidatu-
ra do ex-governador à prefeitura de Goiânia. 
Além das conversas em torno de alianças, há 
a necessidade de aparar algumas arestas in-
ternas ainda. Ainda há gente sonhando com 
a volta de Íris no último momento.

mais tEmpo
Prevista inicialmente para o dia 12, a 
convenção que, provavelmente, define o 
me de maguito Vilela para concorrer em 
Goiânia ficou para o dia 15. 

toquE dE cá
em seu voto sobre o abuso religioso, o 
ministro do tse, tarcísio Vieira, citou ar-
tigo do professor Alexandre Francisco de 
Azevedo. A justiça reconheceu a possibili-
dade do abuso religioso e também a falta 
de lei que leve à punição. 

Robinho vai Ficando

o último urso do Zoo de Goiânia continua 
por aqui. Pelo menos por enquanto. Aliás, 
robinho nasceu no próprio Parque. Já caiu 
por terra a alegação inicial de maus tratos. 
robinho está saudável aos 17 anos. sua 
mãe viveu por outros 43. Louvável a busca 
de um lugar com clima mais ameno. em 
outras capitais, o calor é combatido com 
ambientes climatizados e picolés, entre 
outras alternativas. se alguém sentir sau-
dade do robinho, vai poder se deslocar, no 
futuro, ao rancho dos Gnomos por mais de 
900 Km. Lá tem pousada, com diária de um 
salário mínimo. e coisas exóticas também. 
Como leões veganos. embora a entidade 
faça a defesa do respeito aos hábitos natu-
rais dos animais. 

Ficha não caiu
Protagonista no caso, a pré-candidata a pre-
feita Cristina Lopes (PL) está perdendo a opor-
tunidade de apontar a sua proposta para o 
Zoo de Goiânia. Fecha tudo? o que fazer com 
os bichos? o que fazer com a área?

batismo  
o Novo participa pela primeira vez da elei-
ção em Goiânia. Não lança e não apoia can-
didato a prefeito, mas vai apresentar dez 
nomes concorrendo à Câmara municipal. 
Processo interno começou no ano passado 
e será concluído a partir da convenção, que 

será totalmente virtual nesta terça, 01. os 
filiados entram no sistema com o crachá 
digital e votará, aprovando ou não, os no-
mes apresentados como candidatos. A con-
vecção ainda vai escolher a nova direção do 
diretório metropolitano.

dEsEncantou
tribunal de Justiça de Goiás rejeitou ação 
por improbidade administrativa movida na 
esfera estadual contra investigados na ope-
ração decantação. mais uma vez, apontada 
a falta de provas para o caso, como aconte-
ceu na esfera federal. 

campanha à vista
em 15 dias começa a campanha formal para 
a eleição de 15 de novembro. Formal, por-
que as pré-campanhas estão bombando 
nas redes sociais. 

aclamação?
Com o aceno de Glaustin da Fokus (PsC), 
Gustavo mendanha (mdb) caminha para 
uma aclamação na eleição em Aparecida de 
Goiânia. está reunindo as principais lideran-
ças em torno dele. Gestão muito bem vista 
entre a população e no meio político. 

EXpEctativa
semana de certo suspense em torno da vo-
tação do Plano diretor de Goiânia. relatório 
do vereador Cabo Senna (Patriota) deve fi-
car pronto nesta semana. 

olho goRdo
Parece que o dinheiro do fundo eleitoral vai 
ser pouco pra tanto candidato...

poR quE?

mesmo respeitando o distanciamento, es-
tou feliz por celebrar os 17 anos dessa moça. 
Verdadeiro presidente de deus.

marcelohel@gmail.com

“É mais importante 
conhecer a pessoa que tem 
a doença do que a doença 

que a pessoa tem”. 
(Hipócrates)
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Rio VeRde

Governador reinaugura Cepi e autoriza 
reforma de outras unidades educacionais

depois de 12 anos de 
espera, o governador 
Ronaldo Caiado rei-

naugurou e entregou à co-
munidade escolar, nesta se-
gunda-feira (31/08), em Rio 
Verde, o Centro de Ensino 
em Período Integral (Cepi) 
Cunha Bastos totalmente 
reformado. Os recursos que 
viabilizaram a obra, mais de 
R$ 1 milhão, são do Tesouro 
Estadual. Na oportunidade, 
ele assinou ordens de ser-
viços para o início de mais 
benfeitorias em outros dois 
colégios, além da Coordena-
ção Regional de Educação 
(CRE) que fica no município, 
no valor de R$ 523 mil. 

“A população de Goiás 
foi, durante muito tempo, 
iludida com promessas de 
obras e o que temos, hoje, 
são centenas delas inaca-
badas. É dinheiro do povo”, 
recordou o governador. Ele 
explicou que, em sua ges-
tão, o objetivo é entregar 
os benefícios à população 
e recuperar a credibilidade 
também da política no Esta-
do. “Tudo aquilo que vamos 
fazer é com transparência e 
responsabilidade”, assegu-
rou citando a entrega desta 
segunda-feira: “Transforma-
mos essa obra, parada há 
12 anos, em realidade, em 
apenas oito meses”. 

Desde o início da ges-
tão, em janeiro de 2019, já 
foram investidos cerca de 
R$ 16 milhões no sistema 
de ensino, apenas em Rio 
Verde. “Estamos aqui para 
alavancar o que eu mais 
acredito como sendo um 
fator que revoluciona, mo-

difica e dignifica as pesso-
as, que é a educação. Isso 
também abre a possibi-
lidade de nossas crian-
ças concorrerem neste 
mundo tão competitivo”, 
afirmou, em discurso, o 
governador. “Nós busca-
mos o que for necessário 
para a escola ser de tem-
po integral. E não é faz de 
conta, temos um currículo 
para qualificar os estu-
dantes”, completou.

A gratidão e o carinho 
de pais, alunos e professo-
res já puderam ser senti-
dos pelo governador ainda 
no aeroporto da cidade. 
Crianças e jovens foram 
recepcionar Caiado com 
faixas de agradecimento 
pela retomada da obra, 
que ficou por mais de uma 
década paralisada pelo 
governo anterior. “Estamos 
muito emocionados. São 
12 anos de espera, de luta, 
aflições e abandono. Até o 
momento que um homem 
assume o Governo de Goi-
ás, e esse homem se preo-
cupa até com os vasos de 
flores dentro do banheiro 
para que o ambiente seja 
bom para os nossos alu-
nos”, disse a coordenadora 
regional, Karen Proto. 

Com a reabertura do 
Cepi, mais de 200 alunos, 
entre o 6º e o 9º ano do 
Ensino Fundamental, se-
rão beneficiados. A titular 
da Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc), Fátima 
Gavioli, que acompanhou 
o governador na agenda, 
também frisou a impor-
tância da iniciativa. “Essa 

escola é ‘padrão Caiado’, 
onde todos os detalhes 
e qualidade são obser-
vados, desde a cozinha, 
o banheiro, até a grama, 
que tem que ser esmeral-
da”, observou Gavioli. 

A secretária acrescen-
tou que o Governo de 
Goiás oferece aos goianos 
o máximo de qualidade 
no ensino-aprendizagem, 
com a garantia de exce-
lente corpo administrativo 
e docente, além de infraes-
trutura adequada. “Temos 
aqui [em Goiás] os melho-
res servidores da Educação 
do País. Essa semana mes-
mo, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) elogiou o 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido em Goiás em 
apenas um ano”, ressaltou.

“O senhor entregou 
um sonho, devolveu a Rio 
Verde um pouquinho da 
sua história, está propor-
cionando a meus filhos e 
a 200 alunos, um ensino 
digno e de qualidade”, re-
sumiu Taís Rodrigues, mãe 
do aluno Gustavo e que 
falou em nome da comu-
nidade durante a abertura 
do Cepi Cunha Bastos. 

Representantes da 
Assembleia Legislativa 
na reabertura do Cepi, o 
presidente da Casa, Lis-
sauer Vieira, e o deputado 
Chico KGL, enfatizaram o 
dia histórico vivido pela 
população de Rio Verde 
nesta segunda-feira. “Hoje 
se prova, mais uma vez, 
que quando o governo usa 
o recurso público para o 
bem da população, os re-

sultados acontecem”, disse 
Lissauer.  “Vemos o retorno 
ao contribuinte em for-
ma de benfeitoria. É uma 
escola de qualidade, por 
isso, deixo meu agradeci-
mento especial ao gover-
nador”, assinalou KGL. 

Em relação às ordens de 
serviço assinadas durante 
o evento em Rio Verde, R$ 
180 mil serão destinados 
ao projeto de reforma e 
ampliação do Colégio Es-
tadual Frederico Jayme; R$ 
231 mil têm como endere-
ço o Colégio Estadual Alvi-
no Pereira Rocha e R$ 112 
mil possibilitarão a cons-
trução da sede da regional 
de Educação no município.  

Retomada 
das obras

A inauguração da uni-
dade em Rio Verde é uma 
antiga demanda da po-
pulação local, que se viu 
obrigada a acompanhar o 
abandono das obras, pela 
gestão estadual passada, 
por 12 anos. Iniciada 
em 2008, a construção 
precisou ser demolida 
pouco tempo depois, 
porque apresentou pro-
blemas estruturais gra-
ves: erros de projeto se 
somaram a tijolos que-
brados e falta de areia.

Em dezembro do ano 
passado, Caiado quitou a 
dívida deixada pela admi-
nistração anterior, no valor 
de mais de R$ 350 mil, e 
negociou a retomada do 
serviço. Mais R$ 670 mil 
foram aplicados pelo Go-

verno de Goiás para con-
cluir o empreendimento, 
totalizando mais de R$ 1 
milhão investidos.  

O novo prédio do Cepi 
Cunha Bastos conta com 
área total de 1,5 milhão 
metros quadrados, e com 
787 metros quadrados 
de espaço construído. 
A unidade está equipa-
da com mobiliário, car-
teiras, mesas, armários, 
internet e todos os ma-
teriais necessários para 
seu funcionamento. 

O projeto arquitetô-
nico traçado inclui cinco 
salas de aula, bloco ad-
ministrativo – onde estão 
a coordenação e as salas 
multiuso e de professores, 
direção, secretaria, banhei-
ros, almoxarifado, cozinha 
com despensa, depósito 
de material para limpeza, 
área de serviço, biblioteca, 
espaço para o recreio e la-
boratório de informática.

Em razão da pandemia 
do novo coronavírus, a 
unidade continua com o 
funcionamento por meio 
de aulas virtuais.   

História
A escola, que funcio-

nou nos primórdios como 
uma associação de pais, 
foi fundada em 1948 pelo 
ex-deputado federal César 
da Cunha Bastos, falecido 
em 1992. Diretora da uni-
dade, Rizzia Fernandes diz 
que o intuito do “doutor 
Cunha Bastos” era auxiliar 
as famílias que viviam 
na zona rural de Rio 
Verde. “Posteriormente, 

ele doou o terreno onde 
funcionava a associação 
para o Estado, que insti-
tuiu a escola pública”.

De lá pra cá, a história 
da unidade foi cheia de 
desafios, incluindo o aban-
dono governamental. “As 
gestões passadas, antes 
do governador Ronaldo 
Caiado, deixaram a escola 
quase acabar”, destaca a 
gestora Rizzia Fernandes.

Só neste ano, o Gover-
no de Goiás investiu R$ 
85 milhões para refor-
mas médias e ampliações, 
atendendo a mais de 221 
unidades, por meio do Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola (PPDE). Já o Progra-
ma Reformar possibilitou 
obras de pintura e repa-
ros em 909 escolas, com 
investimentos de R$ 27 
milhões. Foram liberados, 
ainda, R$ 15,7 milhões do 
Proescola para que as uni-
dades realizassem peque-
nos reparos necessários à 
estrutura já existente. 

Também marcaram 
presença no evento o pre-
sidente do Departamen-
to Estadual de Trânsito 
Goiás (Detran-GP), Marcos 
Roberto Silva; o chefe de 
Gabinete Luiz Carlos Pas-
quim, representando o 
prefeito Paulo do Vale; os 
superintendentes da Se-
duc Rita de Cássia, Pedro 
Aurélio e Rodolfo Afonso; 
além de representantes 
das polícias Civil e Militar, 
e de gerentes, gestores, 
coordenadores, professo-
res, servidores e alunos da 
rede estadual. 

Comunidade aguardava há 12 
anos pela reabertura de Centro 
de ensino em Período Integral, 
cuja reforma começou em 2008 
e acabou paralisada pela gestão 
anterior. “População foi iludida com 
promessas de obras, e o que restou 
foram centenas delas inacabadas. 
Agora, tudo o que fazemos é com 
transparência e responsabilidade”, 
assegura Caiado. “todos os detalhes 
foram observados, desde cozinha, 
banheiro, e até a grama utilizada”, 
ressalta secretária Fátima Gavioli
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Na contramão da pandemia, Aparecida tem 
abertura recorde de pequenos negócios

aparecida encerrou 
o 2º trimestre de 
2020 com cresci-

mento recorde na abertura 
de empresas do tipo MEI 
(microempreendedor in-
dividual). De abril a junho, 
a cidade teve mais 1.707 
pequenos negócios forma-
lizados, uma alta de 6,55% 
em relação ao 1º trimestre. 
É o melhor resultado al-
cançado nesse período nos 
últimos três anos.

Os dados são do Portal 
do Empreendedor, manti-
do pelo governo federal. 
O site aponta que Apare-
cida já havia expandido 
sua base de microem-
preendedores individuais 
no 2º trimestre de 2019 
(6,28%) e 2018 (5,12%). 
Mas o município superou 
os dois índices neste ano, e 
contrariando o cenário de 
incerteza provocado pela 
pandemia de covid-19.

Com a elevação de 
6,55% no registro de no-
vos MEIs, Aparecida supera 
os resultados também de 
Goiânia (5,00%), Anápolis 
(4,83%), Catalão (3,47%) 
e Rio Verde (4,66%) no 
tocante à formalização 
de microempreendedores 
individuais de abril a ju-
nho deste ano. Aparecida 
e essas cidades formam o 
bloco das cinco maiores 

economias de Goiás.
Para o secretário da Fa-

zenda de Aparecida, André 
Luis Rosa, a criação de no-
vos MEIs, neste momento 
de pandemia, é impul-
sionada pela atitude das 
pessoas em buscar alter-
nativas para superar o de-
semprego e a consequente 
queda na renda familiar.

André Rosa enfatiza 
que Aparecida foi um dos 
primeiros municípios do 
estado a autorizar, a partir 
de abril, a retomada das 
atividades econômicas 
após o fechamento do co-
mércio como medida de 
prevenção ao contágio da 
covid-19. “Isso criou uma 
perspectiva de geração de 
renda a essa população de 
novos microempreende-
dores individuais”, salienta 
o secretário da Fazenda.

E foi apostando nas 
vendas de capinhas e 
acessórios para celular 
que o estudante Douglas 
Pires, de 24 anos, resol-
veu abrir sua própria em-
presa, a Dream Cases, em 
junho deste ano. Ele con-
ta que tomou essa deci-
são após ser dispensado 
da farmácia onde traba-
lhava havia quatro anos.

Até então, Douglas 
vendia os acessórios para 
complementar a renda, 

mas o desemprego o im-
pulsionou a formalizar o 
negócio como MEI. Hoje, 
sua loja no setor Village 
Garavelo, em Aparecida, 
é o principal ganha-pão 
tanto dele quanto de sua 
sócia, a estudante Brunna 
Sousa, de 24 anos, namo-
rada de Douglas. Ela tam-
bém ficou desempregada 
durante esta pandemia.

“Nós estamos muito 
animados com o desen-
volvimento da empresa. 
Nesses quatro meses, o 
nosso faturamento au-
mentou 70% e, hoje, já te-
mos cerca de 150 clientes 
fixos”, diz Douglas.

Ele acrescenta que, 
apesar do atendimen-
to físico, na loja, a maior 
parte das vendas (70%) 
decorre de pedidos feitos 
pelas redes sociais, onde 
os produtos já eram ofer-
tados há cerca de um ano, 
mesmo antes de o negó-
cio ser formalizado. Com 
as boas vendas que a loja 
tem feito, Douglas já está 
formalizando a mudança 
no porte da empresa de 
MEI para microempresa.

Agilidade e 
autonomia

O boletim Mapa de 
Empresas, divulgado pelo 

Ministério da Economia, 
mostra que no 1º quadri-
mestre de 2020 Goiás foi 
o 3º estado mais ágil para 
abertura de empresas. De 
janeiro a abril, o tempo 
médio para registro de 
uma empresa em Goiás foi 
de 1 dia e 12 horas, atrás 
apenas do Distrito Federal 
(1 dia e 1 hora) e do Ama-
pá (1 dia e 9 horas).

A agilidade na abertura 
de empresas é outro argu-
mento que o secretário da 
Fazenda de Aparecida, An-
dré Rosa, defende para ex-
plicar o número crescente 
de novos MEIs registra-
dos na cidade. “O proces-
so de abertura de uma 
empresa hoje em Apare-
cida é todo automatizado. 
A pessoa consegue abrir 

uma empresa, emitir suas 
taxas e juntar toda sua 
documentação de forma 
eletrônica, com muita 
agilidade e sem burocra-
cia”, acrescenta André.

Fomento ao 
empreendedorismo

Além dos MEIs, o pa-
norama da abertura de 
empresas em geral em 
Goiás neste 2º trimestre 
também coloca Aparecida 
em evidência. Segundo a 
Junta Comercial do Esta-
do de Goiás (Juceg), Apa-
recida foi escolhida como 
cidade-sede por 5,03% 
das 5.226 novas empre-
sas abertas em Goiás de 
abril a junho deste ano.

Na avaliação do diretor 

de Fomento ao Empre-
endedorismo da Casa do 
Empreendedor de Apare-
cida, Abel Brito, a escolha 
dos novos empresários por 
Aparecida se dá, em larga 
medida, pelo suporte ofe-
recido na cidade ao seg-
mento empresarial.

Em março deste ano, 
por exemplo, logo após a 
declaração de pandemia 
de covid-19, a Prefeitura 
de Aparecida decidiu pror-
rogar por 90 dias o venci-
mento do Imposto Sobre 
Serviços (ISS). A medida, 
segundo a administração 
municipal, buscou atenu-
ar os impactos econômi-
cos da pandemia na in-
dústria e comércio locais, 
afetados pelas medidas 
de controle da doença.

Número de meIs formalizados na cidade cresceu 6,55% 
de abril a junho, com 1.707 novos empreendedores; é o 
melhor resultado do 2º trimestre dos últimos três anos EN
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Senador Canedo testa mais 
de 10 mil pessoas para 
covid-19 no fim de semana
A prefeitura de Senador 
Canedo informou nes-
ta segunda-feira (31/8) 
que mais de 10 mil pes-
soas foram testadas para 
a covid-19 durante ação 
realizada no fim de se-
mana. Com mais de mil 
funcionários envolvidos, 
a testagem atendeu a 
população nas 23 Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) e em quatro pon-

tos estratégicos no sis-
tema drive-thru.

Em três dias de ação, 
foram aplicados 10.778 
testes rápidos e 402 de 
SWAP. Foram identifi-
cados 1.699 testes, que 
terão fichas apuradas 
para a informação do 
quantitativo de positi-
vos. No teste SWAP, 133 
foram positivos.

Para a realização do 

teste era necessário ser 
morador do município, ter 
mais de 12 anos de idade, 
apresentar documento de 
identificação, cartão do 
SUS, comprovante de en-
dereço e está de máscara. 
A testagem foi realizada 
para mapear ações de 
combate à Covid -19 no 
município, sintomáticos e 
assintomáticos puderam 
realizar o exame.
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coNEcTaDos coca-cola
A Coca-Cola lançou a promoção nacional “Conectados 

Coca-Cola”. Num momento em que as pessoas 
estão buscando formas de estarem perto mesmo à 
distância e valorizando as conexões entre amigos e 

familiares, a marca irá sortear centenas de laptops 
e tablets para os seus consumidores nos próximos 

meses.
Para participar, basta comprar seis ou mais unidades 

dos produtos participantes (na mesma Nota Fiscal) 
nos pontos de venda oficiais da marca (minimercados, 

supermercados e hipermercados, além de atacados 
e atacarejos), e cadastrar a nota no site da promoção 

(www.conectados.cocacola.com.br), onde será gerado 
um número da sorte. Ao todo, serão 840 prêmios, 

divididos entre 140 laptops e 700 tablets, sorteados 
semanalmente via lotomania.

dentre os produtos participantes está todo o 
portfólio de refrigerantes da companhia em suas 

apresentações de latas (310/350/220ml), pet (600ml) 
e vidro (250ml).

MaioR FoRNEcEDoRa
Produzir alimentos é muito mais que processar 

matéria-prima. desde 1955, a Piracanjuba se 
propôs à missão de alimentar com amor e com 

qualidade, sempre prezando pela inovação, pelo 
sabor, e por se antecipar às necessidades dos 

consumidores. Por isso, a marca comemora mais 
um importante reconhecimento, vindo diretamente 
dos supermercadistas: é a campeã em fornecimento 

nacional de Creme de Leite e Leite desnatado. A 
divulgação é da revista superVarejo e foi feita com 

base no 16º ranking da Nielsen, especialista em 
pesquisas de mercado.

NaTURa
Na última sexta-feira (28), a Natura celebrou seu 

aniversário. A marca acredita, há 51 anos, em um brasil 
alegre, leve, autêntico e criativo, que vê na diversidade 

e na mistura de cores, etnias, naturezas e culturas 
uma grande expressão de beleza. Com orgulho de seu 
dNA brasileiro, Natura se inspira nas pessoas, cidades 

e florestas para criar produtos que transformam e 
cuidam. dentro de cada item, existe um universo 

afetivo, que é passado ao outro ao presenteá-lo. Para 
a marca, presentear é uma forma de estar presente 

mesmo que distante, fortalecer laços e reconhecer a 
importância das pessoas queridas.

MoDERNiZaÇÃo
o Lagoa Parques e Hotéis, em Caldas Novas (Go), 

está com novo site. o objetivo é tornar a experiência 
do usuário mais marcante no ambiente virtual do 
complexo, com melhor visualização e navegação, 

inclusive em diferentes dispositivos, como notebooks, 
celulares e tablets. Para a campanha de lançamento, o 

complexo manteve o preço promocional do ingresso 
para clientes que comprarem exclusivamente no site: 

www.lagoaparquesehoteis.com.br

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Gibi - Com uma trajetória marcada por superação, a estilista Juliana santos se considera uma fênix e se prepara 
para lançar um Gibi liderado pela super-heroína “Ju sem as mãos”, que compartilhará histórias de realização e 
conquistas de deficientes bem-sucedidos.

BON ODORI - o Clube Kaikan, no setor Itatiaia, receberá 
em formato adaptado, na sexta-feira (18/9) e no sábado 
(19/9) num formato especial de “drive-In a 18ª edição do 
bon odori : o Festival de música, dança, Culinária e Artes 
Japonesas. Na foto alguns dos membros da diretoria e 
Conselho da Associação Nipo-brasileira de Goiás com o 
embaixador de Japão – Akira Yamada.

2 3

4

Case -  A gerente de marketing Joyce Furtado é uma das 
palestrantes do Conecta Imob 2020, maior evento do 
mercado imobiliário do Brasil, ela falará sobre Qualificação 
e gerenciamento de contatos e os casos de sucesso do 
Grupo toctao no que diz respeito à gestão de leads.
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Comemoração - A estudante de nutrição Graziella 
Ferraz comemorou ontem seu aniversário e também o 
dia do profissional em nutrição. 
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Salário mínimo para o ano 
de 2021 ficará em R$ 1.067

a queda da inflação 
fez o governo re-
duzir o reajuste 

do salário mínimo para o 
próximo ano. Segundo o 
projeto do Orçamento de 
2021, enviado hoje (31) ao 
Congresso, o mínimo subi-
rá para R$ 1.067 em 2021.

O projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021, enviado 
em abril, fixava o salário 
mínimo em R$ 1.075 para 
o próximo ano. O valor, no 
entanto, pode ser revisto 
na proposta de Orça-
mento da União depen-
dendo da evolução dos 
parâmetros econômicos.

Segundo o Ministério 
da Economia, a queda 
da inflação decorrente 
da retração da atividade 
econômica impactou o 
reajuste do mínimo. Em 
abril, a pasta estimava 
que o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 

(INPC) encerraria 2020 
em 3,19%. No projeto do 
Orçamento, a estimativa 
foi revisada para 2,09%.

A regra de reajuste 
do salário mínimo que 
estabelecia a correção 
do INPC do ano anterior 
mais a variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 

soma dos bens e servi-
ços produzidos) de dois 
anos antes perdeu a va-
lidade em 2019. O salá-
rio mínimo agora é cor-
rigido apenas pelo INPC, 
considerando o princí-
pio da Constituição de 
preservação do poder de 
compra do mínimo.

PIB
O projeto do Orça-

mento também redu-
ziu as estimativas de 
crescimento econômico 
para o próximo ano na 
comparação com os pa-
râmetros da LDO. A pro-
jeção de crescimento do 
PIB passou de 3,3% para 

3,2% em 2021. A previ-
são para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
usado como índice ofi-
cial de inflação, caiu de 
3,65% para 3,24%.

Outros parâmetros fo-
ram revisados. Por causa 
da queda da Selic (juros 

básicos da economia), a 
proposta do Orçamento 
prevê que a taxa encer-
rará 2021 em 2,13% ao 
ano, contra projeção de 
4,33% ao ano que cons-
tava na LDO. O dólar 
médio chegará a R$ 5,11 
em 2021, contra estima-
tiva de R$ 4,29 da LDO.

Aumento será 
menor que o 
previsto na Ldo
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homicídio triplamente qualificado

Mesa Diretora da Câmara discute 
hoje situação da deputada Flordelis
A Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados se reúne 
nesta terça-feira (1º), às 
9h30, em conferência virtu-
al, para definir internamen-
te a situação da deputada 
Flordelis (PSD-RJ), denun-
ciada pelo homicídio de seu 
marido, pastor Anderson do 
Carmo. O crime foi no dia 
16 de junho de 2019, quan-
do ele chegou em casa, em 
Niterói, sendo alvejado com 
vários tiros.

Os parlamentares de-
cidirão se o pedido de 
representação - feito pelo 
deputado Léo Motta (PSL-
-MG) - contra a deputada 
será enviado à Correge-
doria da Casa.

Segundo o regimen-
to interno da Câmara, 
denúncia apresentada 
por um deputado contra 

outro é enviada à Corre-
gedoria, por decisão da 
Mesa Diretora.

É a Corregedoria quem 
faz a análise prévia da acu-
sação, parecer que é devol-
vido à Mesa Diretora. Em 
caso de decisão proceden-
te, o caso segue para aná-
lise do Conselho de Ética.

Em virtude da pande-

mia provocada pelo novo 
coronavírus, o colegiado 
está com atividades sus-
pensas. Para que sejam 
realizadas reuniões virtu-
ais, o corregedor, deputado 
Paulo Bengtson (PTB-PA), 
apresentou um projeto 
que autoriza o Conselho 
de Ética a realizar ses-
sões pelo mesmo sistema 

utilizado nas votações do 
plenário. O corregedor vai 
propor à Mesa a votação 
imediata da proposta.

Se a Mesa Diretora en-
caminhar a representação 
à Corregedoria, o correge-
dor notificará a deputada 
para apresentar a defesa 
por escrito. Depois disso, 
ela tem cinco dias úteis 
para se defender.

A partir daí, o corregedor 
terá até 45 dias úteis para 
dizer à mesa se a denúncia 
tem ou não elementos que 
justifiquem a instauração 
de processo por quebra de 
decoro parlamentar. So-
mente se a mesa aceitar a 
denúncia é que o requeri-
mento vira uma represen-
tação, quando então será 
encaminhada ao Conselho 
de Ética, que vai instau-

rar processo.

PSD
O Partido Social De-

mocrático (PSD) decidiu 
tomar as medidas ca-
bíveis para suspender 
a filiação da deputada 
federal. De acordo com 
o presidente do partido, 
Gilberto Kassab, a sigla 
vai adotar medidas inter-
nas para expulsar a depu-
tada de seus quadros.

O caso
A deputada foi indiciada 

pelo crime de homicídio 
triplamente qualificado, 
tentativa de homicídio, fal-
sidade ideológica, uso de 
documento falso e organi-
zação criminosa majorada.

Segundo o delegado 
Allan Duarte, titular da De-

legacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo, Ita-
boraí e Maricá (DHNSGI), 
no Estado do Rio de Janei-
ro, na primeira fase da in-
vestigação foi identificado 
como executor o filho bio-
lógico da deputada, Flávio 
dos Santos Rodrigues. O 
filho adotivo do casal, Lu-
cas César dos Santos, foi 
apontado como a pessoa 
que comprou a arma uti-
lizada no assassinato.

Na segunda fase da 
apuração, ainda segundo 
o delegado, novas provas 
e ações de inteligência 
constataram que Flordelis 
foi a mandante do homicí-
dio. A investigação aponta 
como motivação princi-
pal a disputa de poder 
entre o casal e a emanci-
pação financeira dela.
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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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Copa do Brasil

Sorteio decide duelos da quarta fase

setembro começa com 
emoção para torce-
dores de América-MG, 

Atlético-GO, Botafogo, Brus-
que, Ceará, CRB, Fluminen-
se, Juventude, Ponte Preta 
e Vasco. Nesta terça-feira 
(1), a partir das 11h30, eles 
saberão quem seus times 
do coração enfrentarão 
pela quarta fase da Copa do 
Brasil. A CBF realiza o sor-
teio que decide os últimos 
duelos antes da entrada de 
outros 11 clubes, os parti-
cipantes da Libertadores 
da América e dos campe-
ões da Copa do Nordeste, 
da Série B e da Copa Verde. 
O evento pode ser acom-
panhado, ao vivo, pelo per-
fil no Youtube da entidade.

O sorteio tem pote único, 
o que torna possível qual-
quer confronto entre os 10 
participantes. O estado do 
Rio conta com três repre-
sentantes e é grande a pro-
babilidade de um clássico 
carioca. Juventude, Flumi-
nense e Vasco já venceram a 
competição, respectivamen-
te em 1999, 2007 e 2011.

Outra curiosidade é 
que a quarta fase traz re-

presentantes de três dife-
rentes divisões do futebol 
brasileiro. Finalista do es-
tadual de Santa Catarina, 

o Brusque disputa a Série 
C e nunca tinha chegado 
tão longe na Copa do Bra-
sil. Ponte, CRB, Juventude 

e América-MG jogam a 
Série B. Já o Ceará, atual 
campeão do Nordeste, 
Vasco, Fluminense e Bo-

tafogo estão na elite na-
cional da bola.

Após o sorteio dos 
confrontos, a CBF sorte-

ará os mandos de campo 
das partidas, programa-
das para acontecerem en-
tre 16 e 23 de setembro.

etapa reúne 
dez clubes de 
três divisões do 
futebol brasileiro Lu
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