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Vídeos e spots se repetem na propaganda do rádio e TV, 
mostrando clima de acomodação na eleição em Goiânia. 
Não há o menor sinal de “bala de prata” por parte de nin-
guém. Os entendidos apostam que o eleitor define voto 
mesmo a partir de agora. Mas, com as restrições impostas 
pelas regras da campanha e pela pandemia, estão levando à 
opção do voto seguro, por pessoas já conhecidas. Qualquer 
coisa que saia do segundo turno entre Maguito e Vanderlan 
será uma das maiores surpresas na história da capital.  des-
de que virou regra, por sinal, Goiânia deixou de ter segundo 
turno apenas em duas oportunidades: nas reeleições de Íris 
Rezende, em 2008, e de Paulo Garcia, em 2012.

REloginho 
Adriana Accorsi (PT) começa e vai terminando oscilando 
entre 10 e 13% nas pesquisas de intenção de voto. Ainda 
confia na mística de crescimento do partido na reta final 
que, por exemplo, embalou a virada de Pedro Wilson con-
tra darci Accorsi e Lúcia Vânia, em 2000. Mas o quadro é 
outro. Com uma campanha propositiva e sem ser atingi-
da pelo desgaste do PT, Adriana consolida seu nome para 
2022. Aparece, inclusive, como forte opção para a Câmara 
Federal, em um momento em que o PT vai precisar de 
votos para manter sua posição em Brasília.

câmaRa FEdERal 2022  
Em princípio, continua valendo a regra de chapas puras 
para deputado em 2022. Já dá pra começar a fazer as con-
tas. Em 2018, 20% dos eleitores não compareceram às 
urnas. Dos que foram, 15% votaram branco ou nulo. Com 
isso, um partido precisaria de 180 mil votos pra fazer 
um deputado federal em Goiás, em 2022. O atual pre-
sidente da Alego, Lisauer Vieira (PSB), puxa a fila dos 
candidatos estreantes para o cargo. 

alEgo 2022
Para a Assembleia Legislativa, a conta sai bem mais modesta: 
são 75 mil votos para um partido ganhar cadeira. Ou ficar perto 
disso, pra ganhar vaga na sobra. 

pt contRa gomidE  
O antipetismo tem movido a campanha de adversários de An-
tônio Gomide em Anápolis. O caso mais extremo envolve o pa-
dre Genésio, que foi proibido de pregar contra o candidato em 
suas missas. Ele foi multado pela justiça eleitoral, mas conti-
nua discursando contra Gomide, o PT e a esquerda, nas ruas. 

pERdEu pRotagonismo 
Gomide representa uma nova aposta do PT, em ganhar ges-
tores em cidades médias, uma vez que são poucas as chan-
ces da sigla nas capitais. em São Paulo, Jilmar Tatto suou pra 
chegar aos 6%, enquanto Benedita da Silva não consegue 
os dois dígitos no Rio. Pra piorar, Guilherme Boulos (PSOL) 
e Martha Rocha (PdT) estão á frente das pesquisas no cam-
po da esquerda, assim como acontece com Manuela d’Ávila 
(PCdoB) em Porto Alegre. 

BidEn lEvando 

As pesquisas erraram nos números e acertaram no cres-
cimento de Donald Trump na reta final. Joe Biden vai ga-
nhando a eleição americana, onde Trump tenta “melar” 
com recursos à Suprema Corte. 

BolsonaRismo quiEto
Bolsonaro não esconde sua torcida por Trump, mas adotou tom 
bem mais moderado do que o normal. O vice Mourão tem ado-
tado a cartilha de estadistas. Nas redes sociais, há um silêncio 
ensurdecedor sobre o assunto. Enquanto isso, o presidente viu 
o veto à desoneração cair no Congresso e o MP denunciar o fi-
lho Flávio e o amigo Queiroz no caso da “rachadinha” da Alerj. 

clécio puxa a Fila 
O vereador Clécio Alves (MDB) já avisou que vai faltar às sessões 
na Câmara Municipal de Goiânia, na semana que vem. Vice-pre-
sidente da Casa e um dos mais assíduos, diz que reservou os três 
dias para cuidar da reeleição. Outros podem seguir o exemplo. 

REnovação? 
Apesar da avaliação ruim, á dúvidas sobre a renovação na Câ-
mara. O problema é que a campanha está favorecendo quem já 
é conhecido. Na última eleição, somente 13 vereadores conse-
guiram reeleição. Neste ano, 29 buscam novamente a cadeira. 

REFoRço Em goiânia

Gustavo Mendanha tira licença a partir de hoje na prefeitura 
de Aparecida de Goiânia. Vai ficar dez dias se dedicando inte-
gralmente à campanha. Não só em Aparecida, onde deve ter 
reeleição, como em Goiânia, ajudando o MDB nos atos de di-
vulgação do nome de Maguito Vilela, que continua internado e 
deve voltar às ruas apenas para o segundo turno. 

outRo REFoRço
Já Vanderlan vai ter o reforço do governador Ronaldo Caiado na 
reta final em Goiânia. 

volta às aulas
Secretaria de Saúde divulgou regras para volta às aulas presen-
ciais em Goiás. A cartilha vai servir mais como orientação para 
o trabalho no ano que vem. Alunos, professores e servidores já 
em ritmo de provas finais, com o fechamento do ano letivo. As 
novas regras continuam como desafio até a chegada da vacina. 
Gostemos ou não disso. 

inFoRmação 

especialista em tecnologia para o agronegócio, o empresário 
José Roberto Assy alerta para a infinidade de profissões que 
vem surgindo no agro em virtude de recursos como conexão, 
robótica, inteligência artificial e biotecnologia, cada vez mais 
presentes em fazendas goianas. Esse cenário tem exigido no-
vos investimentos para que Goiás mantenha o protagonismo 
no agronegócio. 

poR quE?
em todos os países democráticos do mundo, o feio é perder.

marcelohel@gmail.com

“A vida é uma questão de escolhas 
realmente difíceis”.  (Joe Biden)
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trindade

Marden assume liderança na 
disputa pela Prefeitura

Há 10 dias das eleições 
municipais, o cenário 
político muda com-

pletamente em Trindade.
O candidato a prefei-

to Marden Júnior, apoiado 
pelo atual prefeito Jânio 

Darrot, assumiu a lideran-
ça, de acordo com os nú-
meros apresentados pelo 
Instituto Podium.

A pesquisa registrada no 
TSE foi realizada entre os 
dias 24 e 25 de outubro e 

Marden Junior está à frente 
na estimulada, com 25.3% 
das intenções de voto.

“Percebe-se que a situ-
ação no município está se 
consolidando demonstrado 
pelo baixo número de in-

decisos comparado a outros 
municípios”, diz o jornal.

A Pesquisa do Institu-
to Podium Consultoria foi 
registrada no TSE no dia 
24/10/2020 com o proto-
colo GO-00805/20.

de acordo com os números 
apresentados pelo Instituto Podium, 
candidato aparece à frente, com 
25.3% das intenções de voto
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aparecida de goiânia

Maione conhece projeto da creche 
São Juliano, que pode auxiliar 
mães que trabalham no polo
O candidato a vereador 
Maione Padeiro (Ci-
dadania) conheceu na 
nesta semana o projeto 
da creche São Juliano, 
no setor Expansul, em 
Aparecida de Goiânia. 

A creche é gerida pelo 
Padre Rafael Magul, da 
Ifreja Ortodoxa São Ni-
colau. Maione afirma que 
a estrutura da creche está 
pronta e pode atender 
até 300 crianças.

Um dos projetos de 
Maione é que essa cre-
che atenda aos filhos das 
mães que trabalham no 
polo industrial e, assim, 
facilitar a vida dessas fa-
mílias trabalhadoras.
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Auxiliares de Iris ampliam participação 
na campanha de Maguito Vilela

l iderados pelo se-
cretário Particular e 
Chefe de Gabinete de 

Iris Rezende, Wilson Ro-
cha Baleeiro Júnior, que 
também representou o 
secretário Paulo Ortegal 
(Governo) na reunião, os 
auxiliares definiram na 
noite de ontem estraté-
gias para ampliar a di-
vulgação do projeto de 
Maguito Vilela, candidato 
a prefeito pela continui-
dade da gestão de Iris Re-
zende (MDB).

Está previsto para os 
próximos dias a intensifi-
cação  das ações de rua, 
como os bandeiraços e 
adesivaços, além de reu-
niões com segmentos 
organizados. O empenho 
dos auxiliares objetiva 
garantir ao município 

uma administração mo-
derna e de realizações, 
como tem sido a de Iris. 
“É mais do que um dever 
nosso que as coisas do 
prefeito tenham conti-
nuidade, caminhem cor-
retamente. A prefeitura, 
hoje, tem uma situação 
redondinha, perfeita. 
Por isso temos que ter a 
responsabilidade de co-
locar o Maguito lá para 
seguir avançando”, res-
saltou Wilson. “Vamos 
lutar, estamos engaja-
dos nesse projeto até o 
final”, acrescentou.

O presidente estadual 
do MDB, Daniel Vilela, fa-
lou do otimismo de todos 
os apoiadores da cam-
panha em levar a men-
sagem de Maguito, que 
tem apresentado melho-

ra significativa no qua-
dro de saúde e que, em 
breve, deve ter condições 
de retomar o trabalho. 
“Estamos bastante feli-
zes porque as atividades 
não pararam e as pesqui-
sas mostram que manti-
vemos o crescimento e 
liderança na campanha, 
além do clima favorável à 
nossa candidatura. Estou 
muito otimista e seguro 
quanto à recuperação do 
nosso candidato. Graças 
a Deus e às oração de 
todos, ele tem tido uma 

evolução além do que 
imaginávamos”, afirmou 
Daniel, reforçando que 
também vai participar 
ativamente das próxi-
mas agendas.

Agenor Mariano, 
coordenador-geral da 
campanha, comemorou 
o resultado das últimas 
pesquisas de intenção 
de voto que coloca Ma-
guito na liderança e em 
franco crescimento. “A 
situação nossa é boa, 
nosso candidato se re-
cupera a cada dia. Com o 

ritmo de campanha que 
nós estamos mantendo, 
a gente vai chegar no 
final do primeiro turno 
com muitos pontos de 
vantagem do segundo 
colocado”, enfatizou.

Também participaram 
da agenda os secretários 
Horácio Mello (SMT); 
Zilma Peixoto (Finan-
ças); Gilberto Marques 
(AMMA); Filemon Pereira 
(Direitos Humanos); Pa-
trícia Quirino (Mulheres) 
e representantes das 
demais estruturas admi-

nistrativas do município. 
Também estiveram no 
compromisso o prefeito 
de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo Mendanha 
(MDB), o vereador Felis-
berto Tavares (Podemos), 
o deputado estadual Je-
fferson Rodrigues (Repu-
blicanos) e o presidente 
metropolitano do MDB, 
Carlos Júnior, além de mi-
litantes do MDB.

Campanha nas ruas
Nesta quarta-feira (04), 

a campanha de Maguito 
tem previstas quase 30 
ações de rua comandada 
por aliados, que vão des-
de palanque móvel nos 
bairros a adesivaços e 
reuniões com segmentos. 
Parlamentares, candida-
tos a vereador, dirigentes 
partidários e apoiado-
res da campanha têm se 
mobilizado para apre-
sentar as propostas do 
emedebista à população 
goianiense. Desde que 
Maguito se isolou para 
tratar da Covid-19, a cam-
panha tem sido tocada 
pela militância do MDB e 
de partidos aliados, com 
mais de uma dezena de 
agendas diárias espalha-
das pela cidade.

A coligação Pra Goiânia Seguir em 
Frente vai intensificar a agenda 
de atividades de campanha 
nesta semana com o apoio do 
secretariado e servidores de outros 
escalões da Prefeitura de Goiânia, 
fora do horário de expediente
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cidadão goianiense

Pascualletto: Goiânia pode ser a 
cidade mais arborizada do mundo 
Pouco antes de receber 
título de cidadão goia-
niense, o professor Antô-
nio Pascualletto afirmou 
que um desafio para o fu-
turo é continuar investin-
do no plantio de árvores, 
que pode levar Goiânia 
ao topo. Hoje, segundo 
ele, está atrás apenas de 
Edmonton, no Canadá. 
Professor Pascualleto é 
gaúcho de nascimento e 
recebeu o título das mãos 
do vereador Gustavo Cru-
vinel (MDB) nesta terça, 
3, no plenário da Câmara 
Municipal de Goiânia. 

Da cidade 
Para Pascualletto, o tí-

tulo “é um sentimento de 

pertencimento, de morar 
numa cidade em que a 
gente não é só um mi-
grante, mas uma pessoa 
que se sente membro de 
uma cidade”, diz ele. For-
mado em Agronomia, o 
professor passou metade 
dos seus 54 anos de vida 
em Goiânia, onde é pro-
fessor titular na PUC-GO e 
IFG, sendo uma das maio-
res referências do conhe-
cimento no meio ambien-
te, coordenado pesquisas, 
projetos e cursos da área. 
Em um desses trabalhos 
de pesquisa, pôde cons-
tatar a importância das 
áreas verdes para uma 
cidade quente, como 
Goiânia. “Debaixo do sol, 

há uma redução de 3 a 
5 graus na temperatu-
ra dos parques”, diz ele, 
acrescentando que essa 
melhoria pode chegar 
a 10 graus, debaixo da 
copa das árvores. 

Experiência 
Segundo o vereador 

Gustavo Cruvinel, a expe-
riência do Professor Pascu-
alleto é fundamental para 
a melhoria na qualidade 
ambiental de Goiânia. 
“Precisamos de gente que 
entenda do assunto e este-
ja disposta a compartilhar, 
como é o caso do professor 
Pascualletto, que é uma 
das maiores referências 
que nós temos”.
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Rally da solidaRiedade
Com a pandemia do novo coronavírus, o Sertões 

2020 se transforma no Rally da Solidariedade e 
Goiás está na rota com dois destinos turísticos. A 

missão do maior rally das Américas este ano é focar 
a energia em ajudar os brasileiros que mais precisam 

e habitam em lugares remotos e carente. Serão 
duas frentes, em uma o trabalho é proporcionar 
o acesso gratuito à medicina de qualidade e em 

outra frente o esforço é o fomento da economia em 
comunidades carentes do Brasil. A doação de cerca 
de 58 toneladas de alimentos por meio de parceria 

entre Secretaria do Turismo do estado de Goiás, 
Sebrae Goiás, UniãoBR, UniãoGO, Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e Rotarys de Minacu e 

Campos Belos, vai chegar em forma de cestas básicas 
com alimentos comprados de pequenos produtores 
da região. “É importante ressaltar que compramos 

as cestas de sete mercados locais dentro do viés 
“compre do pequeno”, diz Juliana Veiga Conselheira e 

co-fundarora do UniãoGO.

FoRmação
A estácio, instituição de ensino superior que possui 
a maior pós-graduação do país, lança, em parceria 

com a empiricus, maior plataforma 100% digital de 
investimentos do país, o MBA em Finanças e Análises 

de Ações. As inscrições podem ser feitas de 10 a 15 
de novembro pelo site estacio.br/mbaempiricus .A 

parceria, desenhada estrategicamente por quem 
entende do mercado de ações, vai levar para sala de 

aula on-line, a experiência bem-sucedida de quem 
está há anos nesse segmento.

ceRTiFicação
O Grupo Mega Moda e as empresas Novo Mundo, 

Montreal Indústria e Martins Ribeiro Adm de 
Shopping, receberam por mais um ano o Selo de 

Great Place To Work (GPTW), mantendo-se como 
uma das melhores empresas para se trabalhar. A 

certificação avalia as práticas em gestão de pessoas, 
o desenvolvimento das equipes e o fomento da 

inovação. 
“Buscamos  investir cada vez mais para atingir o 

maior nível de confiança possível no ambiente de 
trabalho. Neste ano, a certificação chegou em um 
momento importante para o Grupo. No atacado, 

estamos  lançando novas plataformas digitais, 
com objetivo de integrar ainda mais as soluções 

para os clientes, além de acelerar a expansão das 
estratégias digitais”, explica Chrystiano Camara, 

Superintendente do Mega Moda.

decoRação de NaTal
Já está quase tudo pronto para o Natal mais encantador 

de Goiás no Flamboyant Shopping. Nos próximos 
dias, a equipe de montagem faz os ajustes finais na 

decoração, que vem mais uma vez cheia de novidades 
e encantamento. Um projeto pensado para que os 

visitantes possam curtir tudo com muita segurança.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Música nova -  A dJ danni Ro @danniromusic acaba de lançar sua nova música, Tears Away, 
já disponível em todas as plataformas digitais. A música que tem uma mensagem atual para o 
momento que estamos vivendo, em um ano de tantas lutas e incertezas, tem tudo pra ser hit.

Tatu Bola -  A famosa rede do bar Tatu Bola se 
prepara para chegar na capital goiana no mês de 
novembro. O Bar chega trazendo muita brasilidade 
e os sócios Alessandro de Ávila, Armando Lara, 
Vinicius Bueno e Roberto dhelomme, afirmam 
que pensaram em Goiânia, principalmente pelo 
fato do goianiense amar um bom bar.

2 3

4

Viagem – A gerente da loja Forum Anápolis, Gisele Bittar 
viajou recentemente para Gramado e aproveitou alguns 
dias para relaxar e conhecer melhor a gastronomia local.
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Delivery de natal - Os chefs de cozinha Leandro 
Rosa e Will Navarro já estão preparando um cardápio 
especial para o natal. O restaurante LR Sabores é 
especializado em cortes especiais de carnes.
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cultura

Prefeitura autoriza retomada da 
Orquestra Sinfônica de Goiânia

O prefeito Iris Rezen-
de autorizou via 
decreto municipal 

a retomada das atividades 
da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia, suspensas desde 
março quando teve início 
a pandemia da Covid-19. O 
Centro Municipal de Cultu-
ra Goiânia Ouro, na Rua 3, 
no Centro, também abre a 
pauta para agendamento 
de atividades nos próxi-
mos meses. Artistas e gru-
pos culturais interessados 
podem solicitar informa-
ções via email pautaou-
ro@gmail.com.

De acordo com o de-
creto, a retomada deve 

respeitar todos os proto-
colos sanitários de segu-
rança estabelecidos pela 
Organização Mundial da 
Saúde, garantindo o dis-
tanciamento social, uso 
de máscara, álcool em gel 
e quantidade limitada de 
pessoas em espaços pú-
blicos. Os eventos devem 
acontecer com a regula-
mentação da Secretaria 

Municipal de Saúde.
Segundo o maestro di-

retor da Orquestra, Eliseu 
Ferreira, o calendário de 
apresentações está sendo 
preparado com previsão 
de eventos para dezem-
bro. “Recebemos com 
grande alegria esta notí-
cia do prefeito. Em todos 
esses meses de pandemia 
realizamos nosso traba-

lho de forma online, com 
concertos e apresenta-
ções dos nossos grupos 
com o projeto Orquestra 
em Casa. Tivemos uma 
ótima aceitação do pú-
blico, que certamente 
aguarda o nosso retorno 
presencial. Estamos or-
ganizando tudo conforme 
orientação das autorida-
des sanitárias e retorna-

remos no próximo mês 
com grandes atrações”, 
comemora.

Para novembro, a Or-
questra tem prevista a 
realização de concertos 
online, transmitidos ao 
vivo do Teatro Goiânia 
e Teatro Basileu França 
pelo canal da Orquestra 
no Youtube. (www.youtu-
be.com/orquestrasinfoni-

cadegoiania).
Nesta sexta-feira, 6, 

às 20h, a apresentação é 
da Camerata da Orques-
tra Sinfônica de Goiânia 
em homenagem a Alber-
to Nepomuceno, um dos 
mais importantes compo-
sitores brasileiros na pas-
sagem dos séculos XIX e 
XX e um dos precursores 
do nacionalismo musical 
no país. Já no domingo, 8, 
às 11h, a apresentação é 
da Banda Juvenil de Goi-
ânia com clássicos do re-
pertório para bandas.

Também estão na pro-
gramação apresentações 
especiais realizadas em 
homenagem ao Dia da 
Consciência Negra, ce-
lebrado em 20 de no-
vembro, e Dia da Música, 
celebrado no dia 22.  Na 
semana que antecede o 
Dia da Música, grupos 
reduzidos da Orquestra 
realizam pequenas apre-
sentações em parques da 
cidade, levando cultura 
para o público circulante 
desses pontos.

O Centro 
Municipal de 
Cultura Goiânia 
Ouro também 
reabre a agenda 
para eventos
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Goiás registra abertura de 2.375 empresas em outubro
Goiás registrou o melhor 
mês de outubro dos últi-
mos cinco anos na aber-
tura de firmas, com 2.375 
novas empresas regis-
tradas, contra 2.094 em 
igual período de 2019, 
1.707, em 2018, 1.402, em 
2017 e 1.286, em 2016. As 
informações são de aná-
lise estatística da Junta 
Comercial do Estado de 
Goiás (Juceg).

Na estatística entre 
janeiro e outubro, a aná-
lise mostra que em 2020 
já foram abertas 21.602 
empresas em território 
goiano. O montante é 
superior aos 12 meses 
de 2016 (18.121), 2017 
(20.072), 2018 (20.570), 
mas inferior aos 12 me-
ses de 2019 (23.569).

“Com a pujança de Goi-
ás e com a capacidade do 
Estado também em rea-
gir a essas situações im-
postas pela pandemia, 
nós seremos um dos Es-
tados que já deverá si-
nalizar, no final do ano, a 

capacidade de sair dessa 
crise. É isso que preten-
demos”, destaca o gover-
nador Ronaldo Caiado.

O presidente da Juceg, 
Euclides Barbo, informa 
que durante toda a pan-
demia, a Juceg avançou 
no desenvolvimento de 
processo 100% digital, 
o que permitiu a conti-
nuidade desses registros 

em tempo recorde. “Tanto 
que lideramos o ranking 
como a junta mais ágil 
em abertura de empresas 
do país. É surpreenden-
te como o atual cenário 
fez com que mais pesso-
as buscassem em novos 
empreendimentos uma 
outra fonte de renda”, res-
salta Euclides Barbo, pre-
sidente da Juceg.

O secretário Adonídio 
Neto, titular da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), acrescen-
ta que os números po-
sitivos são reflexo das 
ações adotadas pelo Go-
verno de Goiás desde o 
início da pandemia para 
preservar empregos no 
Estado e ajudar as em-
presas, especialmente as 

micro e pequenas.
“As ações adotadas 

pelo governador Ronal-
do Caiado apresentam 
resultados positivos. Nós 
vimos os números do Ca-
ged na semana passada 
que colocaram Goiás no 
terceiro lugar geral entre 
os Estados na geração de 
empregos entre janeiro 
e setembro. E, agora, as 
estatísticas da Juceg vêm 
corroborar o que temos 
falado sobre o Estado sair 
da crise provocada pela 
pandemia ainda este ano”, 
comenta Adonídio.

Outros resultados
Segundo a análise es-

tatística da Juceg, em ou-
tubro foram extintas 943 
empresas. O resultado do 
mês apresentou também 
que 812.664 empreen-
dimentos estão ativos 
no Estado, sendo que 
31,21% deles estão regis-
trados em Goiânia.

De janeiro a outubro, 
711 das empresas aber-

tas no Estado possuem 
capital social acima de R$ 
500 mil. Resultados desse 
mesmo período mostram, 
ainda, que 8.188 dos novos 
negócios têm mulheres no 
seu quadro societário.

Já entre os municípios 
com o maior número de 
empresas ativas, Goiâ-
nia lidera com 253.673, 
seguida por Aparecida 
de Goiânia (55.307), Aná-
polis (46.120), Rio Verde 
(24.431) e Valparaíso de 
Goiás(18.173).

Luziânia (17.673), Águas 
Lindas de Goiás (14.847), 
Caldas Novas (14.790), 
Itumbiara (13.602), Cata-
lão (13.354), Senador Ca-
nedo (12.715), Trindade 
(12.194), Jataí (12.159), 
Formosa (11.684), Planal-
tina de Goiás (9.418), Novo 
Gama (7.621), Mineiros 
(7.616), Cidade Ocidental 
(6.766), Goianésia (6.256) e 
Inhumas (6.236) fecham o 
seleto grupo de 20 muni-
cípios com mais empresas 
ativas no mês de outubro.
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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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Valor1000 - 2020

CBF é destacada entre as 650 
maiores empresas do país

a Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) está consoli-

dada entre as 1000 maio-
res empresas do país, de 
acordo com o Anuário Va-
lor 1000 divulgado nesta 
sexta-feira, 30, pelo Jornal 
Valor Econômico. A enti-
dade ocupa a posição nú-
mero 649 no ranking geral, 
que avaliou os balanços 
financeiros de 1.139 em-
presas no país. O Anuário 
Valor 1000 é um dos mais 
tradicionais estudos eco-
nômicos brasileiros e está 
em seu vigésimo ano de 

publicação ininterrupta.
Classificada no setor 

de Serviços Especializa-
dos, a CBF foi também 
destaque entre as 20 em-
presas de todo o ranking 
com maiores índices de 
liquidez corrente, ficando 
em 18° lugar, com um in-
dicador de 6,23 pontos, o 
que lhe garantiu também 
o primeiro lugar nesse 
quesito em seu setor. A 
liquidez corrente reflete a 
equação entre o ativo cir-
culante e o passivo circu-
lante, ou seja, demonstra 
a capacidade da entidade 

de saldar seus compro-
missos de curto prazo.

Ainda dentro do setor 
de Serviços Especializa-
dos, a CBF foi a quinta co-
locada no item “Cobertu-
ra de juros”, que calcula o 
Ebitda sobre as despesas 
financeiras, e a décima na 
avaliação da “Margem da 
Atividade”, que é o lucro 

da atividade sobre a re-
ceita líquida.

“A posição destacada da 
CBF neste ranking reflete 
o compromisso com uma 
gestão eficiente e trans-
parente, em prol do de-
senvolvimento do futebol 
brasileiro. Esse desempe-
nho financeiro responsá-
vel permite que venhamos 

aumentando a cada ano o 
nosso investimento em ca-
ráter nacional e com forte 
componente equalizador”, 
afirma Rogério Caboclo, 
Presidente da entidade.

De acordo com a combi-
nação de índices avaliados 
pela publicação, em 2019 
a CBF apresentou uma 
variação positiva de 48% 

na sua receita líquida (R$ 
868 milhões no total) e 
de 265% em seu lucro lí-
quido (R$ 190 milhões no 
total). Para seu ranking, 
o Valor 1000 considera a 
receita operacional líqui-
da das empresas, descon-
siderando por exemplo, 
os valores provenientes 
de receitas financeiras.

Pela primeira vez participando 
da publicação, entidade ocupa a 
posição 649 no estudo, que 
avaliou os balanços financeiros 
de 1.139 empresas do país
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