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n Cresce entre os tucanos de Goiás a 
convicção de que a professora e ex-se-
cretária da Educação Raquel Teixeira é 
a preferida do ex-governador Marconi 
Perillo para assumir a presidência do 
diretório estadual do PSDB.

n O ex-prefeito de Aparecida Ma-
guito Vilela tem 2 condenações exa-
radas em 2ª instância (no Tribunal 
de Justiça) e não poderá ser candida-
to a nenhum cargo eletivo enquanto 
não se livrar dessas sentenças.

n O deputado federal Delegado Wal-
dir esteve em uma cerimônia do go-
verno e saiu irritado falando cobras e 
lagartos de Ronaldo Caiado. O motivo 
de tudo são nomeações, encaminha-
das por ele, que não saem.

n Em silêncio, Iris Rezende passou 
os 2 primeiros anos do seu atual 
mandato reorganizando a Prefei-
tura de Goiânia e agora o resultado 
está à vista de todos: tem R$ 700 
milhões de reais no caixa para in-
vestir em obras.

n O deputado Álvaro Guimarães não 
fala em público, mas prevê dificulda-
des enormes para a aprovação, na 
Assembleia, de projetos de interesse 
do governo, caso haja um mínimo de 
polêmica sobre os temas em questão.

n Aos poucos, a rotina de audiência 
e solenidades oficiais vai engolindo 
o tempo do governador Ronaldo 
Caiado e enquadrando a sua gestão 
no rame-rame administrativo e sem 
novidades que absorve todo gover-
no.

n O ex-governador tampão Zé Eliton 
ainda não retornou às suas atividades 
profissionais como advogado eleito-
ralista. Ele manobra nos bastidores 
para ser aclamado como o novo pre-
sidente estadual do PSDB.

n A reunião festiva da família Caiado 
e amigos no Palácio das Esmeraldas 
pode terminar como o primeiro episó-
dio da nova gestão sob investigação 
do Ministério Público Estadual, a car-
go do promotor Fernando Krebs.

n Todo raciocínio com vistas a eleição 
para governador em 2022 passa pela 
certeza de que Vanderlan Cardoso 
será um dos candidatos: com apenas 
metade do mandato de senador cum-
prido, não terá nada a perder.

Fotos: Divulgação

José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)
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aJUDa Do GoVERNo FEDERal, FiNalMENtE a lUZ No FiM Do tÚNEl
Autoridades da equipe econômica do governo federal, como o próprio ministro Paulo Guedes, passaram a sinalizar com força para a possibilidade de um 
plano emergencial de ajuda aos Estados – cuja única reciprocidade seria a elaboração de um pacote de austeridade fiscal a curto prazo. No caso de Goiás, 
essa nova hipótese abre a perspectiva de acesso a um empréstimo de até R$ 2 bilhões de reais, valor que seria suficiente para reequilibrar as finanças do 
governo e permitir ao governador Ronaldo Caiado dar andamento normal à sua gestão. É claro que é preciso ter um pé atrás: a burocracia de Brasília vê 
com muitos maus olhos, historicamente, a administração fiscal dos Estados e não gosta de apoiar os seus governadores, de um modo geral classificados 
como gastadores e pouco interessados em sacrifícios para alcançar a estabilidade e contribuir com a política econômica nacional. 

EScoNDER-SE EM SÃo paUlo É UM ERRo GRaVE DE MaRcoNi
Ao se mudar para São Paulo, logo após perder a eleição e passar por eventos policiais constrangedores, o ex-governador Marconi Perillo pode ter come-
tido o maior erro da sua vida política. A mudança deixou os tucanos de Goiás à deriva, depois de 20 anos em que até para ir ao banheiro eles comunicam 
a vontade a Marconi e aguardavam autorização. De repente, o PSDB e o que restou dos aliados viram-se sem qualquer orientação ou direção, a não ser 
através de telefonemas esparsos do ex-governador (que, pelo menos, serviram para eleger Lissauer Vieira presidente da Assembleia, mostrando a sua 
força). Sumir de Goiás também deu a impressão de que Marconi estaria envergonhado com os últimos acontecimentos e sem coragem de enfrentar os 
goianos, sequer para apresentar a sua versão dos fatos, o que tem feito apenas com a ajuda de notas anódinas e repetitivas que envia do seu refúgio 
nos Jardins, bairro nobre paulistano. Entre os órfãos que deixou em Goiás, reina a crença de que é melhor ele voltar e logo. 

cRiStiaNE ScHMiDt E FÁtiMa GaVioli NÃo poDEM ERRaR
As duas principais mulheres que ocupam pastas no governo Ronaldo Caiado – Cristiane Schmidt, secretária da Economia, e Fátima Gavioli, secretária 
da Educação – são hoje motivo de grande preocupação por parte do Palácio das Esmeraldas. Já há quem tenha tido coragem de dizer a Caiado que ele 
se precipitou nessas duas escolas: Schmidt, por acha que ela facilitaria a atração de apoio da equipe econômica de Brasília, em função das suas ligações 
com o ministro da Economia Paulo Guedes, e Gavioli por realmente não ter experiência com uma estrutura de 1.150 escolas estaduais, como é a de 
Goiás. É claro que, por enquanto, as duas estão blindadas contra qualquer possibilidade de afastamento, já que estamos no início da administração e a 
sinalização seria ruim, por um lado, mas, por outro, está claro que qualquer escorregadela pode custar uma demissão sumária. 

MDB E pSDB coMEtERaM cRiMES iDÊNticoS coNtRa GoiÁS
O MDB e o PSDB, tecnicamente adversários históricos em Goiás, estão nivelados por baixo na semelhança dos cri-
mes que cometeram, ao vender, um, a usina de Cachoeira Dourada, outro, a Celg, igualando-se na irresponsabilidade 
administrativa que levou à pulverização dos recursos apurados, sem repercussão no desenvolvimento do Estado. A 
privatização de Cachoeira Dourada, pelo governador Maguito Vilela, e em seguida a da Celg, pelo seu sucessor Marconi 
Perillo, proporcionaram o ingresso de montanhas de dinheiro no caixa governamental, mas tudo foi torrado em segui-
da graças à falta de planejamento e de visão dos dois governantes. Não houve, nos dois casos, planejamento algum 
sobre o destino dos recursos que seriam arrecadados e o resultado é que esses dois portentos do patrimônio público 
dos goianos se esvaíram pelo ralo, ou melhor, passaram a beneficiar seus novos e felizes proprietários. 

a polÊMica localiZaÇÃo Da pRiMEiRa policlíNica No iNtERioR
A decisão do novo governo de instalar a primeira das policlínicas prometidas na campanha em Santa Terezinha carece de fundamentação técnica. A cida-
de não fica no centro de uma microrregião, o que justificaria a decisão pela possibilidade de atender a municípios vizinhos. Ao contrário, geograficamente 
é uma espécie de fim de linha, com população minúscula. Ocorre que o ex-prefeito de Santa Terezinha, por vários mandatos, é o atual secretário de De-
senvolvimento Social Marcos Cabral, que tem autoridade e influência nos bastidores do Palácio das Esmeraldas – decorrência da sua fidelidade de mais 
de 20 anos ao governador Ronaldo Caiado, que agora, como se vê, vai ser devidamente premiada com a obra ícone da Saúde da atual gestão em sua base. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO

O governador Ronaldo Caiado quer passar para a frente uma boa parte do patrimônio 
atual do Estado de Goiás, seja como medida extrema para fazer caixa, seja como solu-
ção para enxugar a máquina administrativa e reduzir gastos. Estão na mira a Iquego, 
o Centro Cultural Oscar Niemeyer e todas as rodovias estaduais de grande tráfego, 
mesmo que de pista única. A Saneago estaria na lista, para venda de pelo menos a me-
tade de suas ações, senão todas, mas o Palácio das Esmeraldas hesita porque Caiado, 
quando a empresa esteve em vias de privatização parcial no governo passado, foi con-
tra e chegou a entrar com representação no Ministério Público para deter o negócio. 
O governador sabe que, para se habilitar a qualquer tipo de ajuda do governo federal, 
terá que apresentar um plano radical de ajuste das contas estaduais – inclusive com 
a inclusão da alienação de ativos públicos de valor. Sobre a Iquego, um detalhe: a 
gestão passada colocou a estatal em leilão, mas não houve interessados.

iQUEGo, RoDoViaS E cENtRo cUltURal SERÃo pRiVatiZaDoS
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Ministro da Cidadania confirma 
13º salário do Bolsa Família

o ministro da Cida-
dania, Osmar Ter-
ra, confirmou nes-

ta última terça-feira (12) 
o pagamento do décimo 
terceiro salário do Bolsa 
Família em dezembro. 
Com custo estimado de 
R$ 2,5 bilhões, esse foi 
um dos compromissos 
de campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
“Está tudo certo, esta-
mos negociando com o 
ministro Paulo Guedes 
[Economia]. Uma parte 
[dos recursos] virá do 
Orçamento [Geral da 
União], que será revisto, 
e a outra parte, menor, 
virá do pente-fino [no 
programa] que a gente 

quer aprofundar”, afir-
mou Terra.

Brumadinho
Sobre a situação da po-

pulação de Brumadinho 
(MG), atingida pelo rom-
pimento da Barragem da 
Mina do Corrégo do Fei-
jão em janeiro, o ministro 
da Cidadania disse que 
uma pacote de ações está 
em estudo para recuperar 
econonicamente o muni-
cípio mineiro. Ele adian-
tou que, até o fim deste 
mês, deverá se reunir com 
o prefeito da cidade, Avi-
mar Barcelos (PV), e com 
o governador de Minas, 
Romeu Zema (Novo), para 
definir as responsabilida-

des de cada parte.
Osmar Terra lembrou 

que 80% da arrecadação 
de Brumadinho vêm da 
mineração, que vai con-

tinuar. Para ele, é preciso 
mudar o arranjo produti-
vo da região e, para isso, 
será anunciado um pa-
cote de ações. Uma das 

ideias é levar para a re-
gião um projeto turístico 
grande, que envolveria 
hotéis e resorts. Outra 
possibilidade é uma par-

ceria com uma grande 
rede de supermercados 
para a compra de ali-
mentos produzidos por 
agricultores locais. Para 
viabilizar a produção, 
prejudicada também pela 
contaminação do Rio Pa-
raopeba, haverá um plano 
para construção de ciser-
nas e poços artesianos 
destinados à irrigação da 
produção.

“Fiquei com uma tare-
fa dada pela Casa Civil, 
de coordenar e plane-
jar o que será Brumadi-
nho daqui para a frente. 
A gente não quer que 
ocorra em Brumadinho 
o que aconteceu ali na 
região da Samarco, da 
Vale do Rio Doce. Lá, em 
todos os municípios que 
ficam ao longo do Rio 
Doce, o PIB [Produto In-
terno Bruto], a atividade 
econômica caiu muito. E 
nós queremos que em 
Brumadinho seja dife-
rente”, disse o ministro. 

Com custo estimado em 
R$ 2,5 bilhões, esse foi um dos 
compromissos de campanha 
do presidente Jair Bolsonaro

educação 

Curso federal de Medicina é inaugurado em Catalão
“A Medicina é uma missão 
que exige empenho e de-
voção”. Foi esse o conselho 
que o governador Ronaldo 
Caiado, médico há 44 anos, 
levou aos jovens estudan-
tes na aula inaugural do 
curso de Medicina da Uni-
versidade Federal de Goiás, 
Regional Catalão (UFCAT). 

Caiado, à época como 
senador, foi um dos res-
ponsáveis pela autorização 
do curso e celebrou a con-
quista da cidade. “Catalão 
passa a ter uma grande 
diferença: a formação da 
faculdade de Medicina. E 
a instalação dela, tendo 
um curso reconhecido de 
uma universidade federal, 
é algo que tem conceito 
não só na classe médica, 
mas em todo cenário na-
cional”, assegurou.

O governador é entu-
siasta e apoiador da insta-
lação do curso de Medicina 
no município, autorizado 
em 2018 pelo Ministério 
da Educação (MEC). À épo-
ca, Caiado afirmava que 
Catalão já tinha uma in-
fraestrutura com vários 

hospitais instalados, in-
clusive com uma Santa 
Casa, para dar suporte à 
formação e à qualifica-
ção dos acadêmicos.

Recepcionado pelo pre-
feito Adib Elias e acom-
panhado pelo secretário 
estadual de Saúde, Ismael 
Alexandrino, o governador 
comemorou a oportunida-
de de estar presente à aula 
inaugural. A primeira turma 
é formada por 50 alunos e 
o evento de ontem fez par-
te da semana de integra-
ção dos acadêmicos.

Em seu discurso, Caiado 
ressaltou o compromisso 
com a ética e reforçou que 
na Medicina são funda-
mentais os gestos humani-
tários e o amor ao próxi-
mo. Ele também assumiu 
compromisso de lutar e 
dar apoio à Santa Casa de 
Misericórdia de Catalão 
para que os estudantes 
tenham suporte e prati-
quem a boa medicina.

O reitor da UFG, Edward 
Madureira, ressaltou que, 
independente da eman-
cipação da UFCAT, Goiás 

está constituindo um sis-
tema federal de educação 
universitária que vai atuar 
em conjunto e que o inte-
resse é o avanço da boa 
formação e o desenvolvi-
mento do Estado.

adureira também des-
tacou que este ano Goiás 
irá ganhar o maior hospi-
tal universitário do país, 
com 600 leitos (o dobro do 
que tem hoje), dos quais 
120 serão unidades de 
tratamento intensivo (UTI). 
“Essa estrutura estará a 
serviço do Estado de Goiás, 
da saúde, do povo goiano. 
E estamos completamente 
abertos para trabalhar pelo 
desenvolvimento de Goiás 
e do País”, reforçou o reitor.

O prefeito de Catalão, 
Adib Elias, reconheceu o 
trabalho de Caiado para a 
criação do curso, que para 
ele foi “árduo e exaustivo” e 
lembrou que esse é o pon-
tapé para a regionalização 
da saúde em Goiás. “Tenho 
absoluta certeza que vai 
acontecer a pré-regionali-
zação com o fortalecimen-
to da Santa Casa de Mise-

ricórdia e o atendimento 
aqui na nossa região”, afir-
mou Adib Elias, que ainda 
destacou os benefícios da 
UFG regional Catalão.

“O jovem, quando passa 
no vestibular, se muda e 
tem que alugar um apar-
tamento, se alimentar, 
colocar combustível. Isso 
provoca um grande de-
senvolvimento econômi-
co na cidade. Isso é o que 
está acontecendo e vai 
continuar acentuadamen-
te agora com a Faculdade 
de Medicina”, afirmou.

A diretora regional da 
UFCAT, Roselma Lucchesse, 
destacou que o momento 
é singular e lembrou que 
diversos agentes, entre 
eles o governador Ronal-
do Caiado, trabalharam 
voluntariamente no pro-
cesso de criação do curso 
de Medicina, bem como 
na lei federal que criou 
a instituição que está em 
fase de implantação.

“Agora, vamos juntos 
construir essa história. 
Formar médico humano, 
reflexivo, que atua na pro-

moção da saúde, preven-
ção e redução de agravos 
e que possa atuar no ensi-
no em saúde, na pesquisa 
em saúde, e na gestão de 
serviços públicos, contri-
buindo maciçamente com 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS)” discursou.

17 policlínicas
Em discurso durante a 

aula inaugural na UFCAT, 
o governador Ronaldo 
Caiado destacou uma de 
suas propostas de cam-
panha: a construção de 
17 policlínicas no Estado 
para promover a regiona-
lização da saúde.

“Nós vamos, compromis-
so do meu secretário [de 
Saúde, Ismael Alexandri-
no], implantar policlínicas, 
onde terei pelo menos 10 
médicos especialistas, com 
todas as condições para 
se fazer um bom diagnós-
tico e com qualidade. Até 
o final do nosso governo 
serão 17 policlínicas no 
Estado de Goiás”, ressal-
tou o governador.

Para ele, infelizmente, as 

gestões anteriores nunca 
deram atenção à regionali-
zação da saúde, provocan-
do grandes deslocamento 
do cidadão para conseguir 
atendimento na Capital. 
“Nós vamos dar cidadania 
e qualidade de atendimen-
to ao paciente no Estado 
de Goiás. Ele vai se sentir 
como ser humano ao en-
trar em uma policlínica 
de qualidade, arrumada e 
com hora marcada. É isso 
que o cidadão quer”.

“Governador não é para 
se enriquecer com dinheiro 
público, isso é corrupção! 
Governo é trabalho diutur-
no em prol de um Estado. 
É transformar o Estado em 
referência nacional. Eu sou 
um homem que já enfren-
tei os maiores desafios da 
minha vida e acredito que, 
com a parcela de contribui-
ção dos nossos prefeitos, 
dos nossos vereadores, das 
nossas lideranças na saúde 
e de todas as áreas empre-
sariais, vamos conseguir 
reconstruir o nosso Estado 
de Goiás”, afirmou o gover-
nador Ronaldo Caiado.
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Prefeitura de Goiânia 
constrói 12 jardins de chuva

a Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos 

(Seinfra) está construindo 
jardins de chuva em Goiâ-
nia. Atualmente, a adminis-
tração municipal trabalha 
na implantação de 12 pro-
jetos que pretendem mini-
mizar os transtornos oca-
sionados por alagamentos 
e retenção de água. Além 
da construção das estru-
turas que recebem o es-
coamento das águas, os 
locais receberão serviços 
de jardinagem por parte 
da Companhia de Urba-
nização de Goiânia (Co-
murg). A estimativa é de 
que cerca de 350 jardins 
de chuva sejam implanta-
dos na capital.  

De acordo com o titular 
da Seinfra, Dolzonan da 

Cunha Mattos, as obras de-
vem contemplar diversas 
regiões da cidade. “Vamos 
implantar os próximos 
projetos nas áreas onde há 
maior incidência de ala-
gamentos, principalmente 
nas proximidades dos 57 
pontos apontados pela 
Defesa Civil de Goiânia”, 

informa.
Dos 12 projetos que 

estão sendo implantados, 
cinco são construídos no 
Setor Universitário, na 
região Leste da Capital. 
Os outros estão sendo 
implantados nos seguin-
tes endereços: Aveni-
da Ipanema, no Jardim 

Atlântico; Avenida C-17, 
Setor Sudoeste; Rua Isa 
Lostraco, no Jardim Pla-
nalto; Avenida Tropical 
com Avenida Dona Meli-
nha, no Setor Balneário 
Meia Ponte; Avenida Vera 
Cruz,  no Jardim Guana-
bara; Rua Hermes Pontes, 
no Setor Novo Horizonte; 

e na Avenida  Skoda, no 
Jardim Novo Mundo.

Paralelamente à cons-
trução dos jardins de chu-
vas, Dolzonan da Cunha 
Mattos explica que a 
Seinfra intensificou a lim-
peza das galerias pluviais. 
‘A gestão municipal está 
empenhada em limpar as 

bocas de lobo e as galerias 
de águas pluviais que es-
tão total ou parcialmente 
obstruídas. Além desses 
serviços, estamos reali-
zando a limpeza dos leitos 
que ficam próximos das 
pontes e dos bueiros dos 
85 cursos de águas que 
cortam a cidade”, finaliza.

Medida pretende 
minimizar 
transtornos 
ocasionados por 
alagamentos e 
retenção de água

aPaRecida de GOiÂNia

Mutirão do Cadastro Único chega ao Setor Garavelo
A Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Se-
mas), realiza até a próxi-
ma sexta-feira,15,  das 8h 
às 17h30, no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) do Setor Ga-
ravelo mais uma edição 
do mutirão do Cadastro 
Único  (CadÚnico).

Por meio do cadas-
tramento, famílias que 
residem em Aparecida 
de Goiânia poderão par-
ticipar de programas so-
ciais como Bolsa Família, 
Minha Casa Minha Vida, 
ID Jovem, Carteira do 
Idoso, e também adquirir 
descontos em tarifas de 
energia, telefone e isen-
ção na taxa de concurso 
público e Enem.

Durante o mutirão, 
servidores da prefeitu-
ra irão orientar e incluir 

famílias no CadÚnico 
para Programas Sociais 
do Governo Federal que 
identificam e caracte-
rizam famílias de bai-
xa renda, permitindo 
assim, que o governo 

conheça melhor a rea-
lidade socioeconômica 
da população.

Para fazer a inscrição, 
os interessados devem 
comparecer ao local 
munidos de documen-

tação pessoal de todos 
os membros da família 
que moram na mesma 
casa. Sendo assim, é ne-
cessário apresentar cer-
tidão de nascimento ou 
casamento; RG e CPF; 

carteira de trabalho, úl-
timo comprovante de 
renda (contracheque se 
tiver carteira assinada 
ou se for servidor públi-
co); título de eleitor; de-
claração escolar do ano 

atual dos estudantes da 
residência; comprovante 
de endereço em nome 
de algum membro da fa-
mília. Pessoas que resi-
dem de aluguel deverão 
apresentar o contrato.
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  Em entrevista ao Entertainment Tonight, o produtor Kevin 
Feige disse que Stan Lee, deixou algumas participações especiais 
em “Vingadores: Ultimato” gravadas antes de sua morte.

  Avril Lavigne, Luís Fonsi e Ryan Tedder lançarão música tema 
das Olimpíadas Especiais 2019! E os jogos acontecem em Dubai. 

  Sexta-feira é dia de lançamentos. Na próxima, dia 15,  Anitta, 
Rita Ora e Sofía Reyes lançam a faixa “R.I.P.”

  Os estúdios Disney liberaram o primeiro trailer completo 
do live-action de “Aladdin“. Com direção do cineasta 
britânico Guy Ritchie.

TEMPoRaDa 2019
Um dos mais influentes compositores 
da música popular brasileira, Caetano 

Veloso, foi escolhido para abrir a 
temporada 2019 do Flamboyant In 

Concert. Além de uma voz inconfundível, 
presença de palco e carisma, o público 
poderá conferir um artista que nunca 

parou de se reinventar. Isto porque, ao 
longo de sua carreira, Caetano traz um 
reportório que visita do samba-canção 

ao rock, consagrando-se ainda no 
tropicalismo, movimento que mudou os 

rumos da arte no Brasil.

oUTBacK
Neste ano, no dia 20 de março, a famosa 

cebola gigante do Outback Steakhouse 
terá um sabor ainda mais especial: 

quem pedir o aperitivo ajudará a realizar 
sonhos. Na data, acontecerá o 13º 

Outback Bloomin’ Day, ação beneficente 
que reverterá toda a renda liquida 

da Bloomin’ Onion para a instituição 
Make-A-Wish® Brasil, que tem como 

missão a realização de sonhos de crianças 
com doenças que colocam em risco as 

suas vidas, enriquecendo a experiência 
humana com esperança.

Dia NacioNal Dos 
aNiMais

Acontece neste sábado, dia 16, das 
13h às 18h, em comemoração ao Dia 

Nacional dos Animais, mais um Festival 
de Adoção de cães e gatos no Passeio 

das Águas Shopping. Desta vez, a ação, 
que será realizada juntamente com os 

voluntários da ONG Santuário, contará 
com a presença de cerca de 60 animais 

que já estarão castrados, vermifugados, 
vacinados e a procura de um lar cheio 

de amor e carinho. Com o intuito de 
trazer mais famílias para o evento e 

alegrar ainda mais o dia, quem visitar o 
Festival poderá se divertir no pula-pula 

(crianças acompanhadas de 04 a 10 anos) 
e se deliciar com algodão doce e pipoca 

gratuitamente para todos.

oRiGaMi
A exposição inédita Tesouros do Japão, 
que está acontecendo no Flamboyant 
Shopping Center, realiza nesta quarta-

feira, dia 13 de março, uma oficina de 
Origami para quem deseja conhecer mais 

sobre a arte de dobraduras de papel. 
A participação é gratuita e a inscrição 

é feita no local mediante assinatura de 
termo de responsabilidade.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Instituto dos olhos - Os Médicos e Diretores do Instituto de Olhos de Goiânia, Ruberpaulo de M. Ribeiro, 
Ângela de S. Moraes e o Paulo O. S. Veneziano comemorarão os 43 anos do empreedimento. 

Pesca - O apoiador Akira Ninomiya, o organizador Keisuke 
Onoda, o diretor de filmagem do torneio Takuya Kashiwaya e 
o organizador Chihiro Yamamoto receberam os convidados no 
lançamento do Rali Mundial de Pesca. 

2 3

4

Visita - O Mega Moda Park, shopping atacadista 
do Grupo Mega Moda, localizado na região na 44, 
receberá na próxima quinta-feira, dia 14 de março, 
às 11 horas, a visita da Rafa Kalimann.
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Workshop - Bontempo recebe a 2ª edição do workshop 
“Sanduíches do Mundo” na foto o empresário João Nelson de 
Azevedo Júnior com o chef Rodrigo de Melo.
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Voo
Dados processados pelo BI Abracorp indicam 
crescimento vigoroso do segmento aéreo 
nacional, em janeiro de 2019. Se o Brasil, 
tradicionalmente, entra no ritmo depois do 
Carnaval, as TMC´s associadas Abracorp e o 
mercado corporativo não esperaram, sequer, 
a folia começar. O aéreo doméstico apresen-
tou crescimento de 18.6% nas vendas, em 
relação ao mesmo período de 2018.

Turismo
O Rio Quente fechou o ano de 2018 com R$ 215 
milhões em vendas de Time Share, sendo 20% 
a mais que 2017 e R$ 3 milhões a mais que o 
orçado para o ano; enquanto a Costa do Sauí-
pe atingiu R$ 58,5 milhões em vendas de Time 
Share, e o InCasa (localizado em Rio Quente) 
200 Frações vendidas. E os números de ja-
neiro de 2019 também comprovam isso: Rio 
Quente fechou com R$ 36,7 milhões em vendas 

de Time Share e R$ 45,7 milhões com InCasa, e 
a Costa do Sauípe com R$ 9,5 milhões.

iPca
A inflação medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
fechou fevereiro em 0,43%, ante taxa de 
0,32% em janeiro. A informação é do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A alta nos preços foi puxada pelos 
grupos de alimentos e educação, com ele-
vação de 0,78% e 3,53% respectivamente.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Liderança feminina
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a produção de cereais, 
leguminosas e olea-
ginosas em 2019 

deve chegar a 228,8 mi-
lhões de toneladas, 1% su-
perior a 2018 (mais 2,3 mi-
lhões de toneladas). Essa é 

a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A previsão é 0,8% infe-
rior à divulgada em janei-
ro (menos 1,9 milhão de 
toneladas).

A estimativa da área a 
ser colhida chegou a 61,9 
milhões de hectares, com 
aumento de 1,7% frente a 
2018 e queda de 0,3% em 
relação ao levantamento 
de janeiro (menos 187,7 
mil hectares).

O arroz, o milho e a soja 
representaram 93,3% da 
estimativa da produção e 
responderam por 87,3% da 

área a ser colhida. Em rela-
ção a 2018, houve aumento 
de 3,3% na área do milho, 
1,7% na área da soja e que-
da de 9,4% na área de arroz.

Na produção, ocorre-
ram quedas de 3,8% para 
a soja, de 10,9% para o 
arroz e aumento de 9,8% 
para o milho.

A estimativa da produ-
ção de algodão foi de 5,6 

milhões de toneladas, au-
mento de 3,7% em relação 
ao janeiro, recorde da série 
histórica do IBGE.

A estimativa da produção 
de arroz (em casca) caiu 6,2% 
em relação ao mês anterior, 
correspondendo a uma re-
dução de 696 mil toneladas. 
Houve quedas de 2,1% na 
área plantada, de 3,0% na 
área a ser colhida e de 3,3% 

no rendimento médio. A pro-
dução deve alcançar 10,5 
milhões de toneladas.

A produção estimada 
para o feijão em grão, consi-
derando-se as três safras do 
produto, foi de 2,9 milhões 
de toneladas, com aumen-
to de 0,3% em relação a 
janeiro. Em relação à safra 
de 2018, a produção total 
deverá ser 1,2% menor.

O arroz, o milho e a soja representaram 
93,3% da estimativa da produção
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As mulheres dominam o mercado de trabalho e representam 51,7% da força 
de trabalho no país e possuem 37,8% dos cargos gerenciais, segundo dados 
do IBGE. O cenário é semelhante na rede de supermercados Bretas, que tem 
53,73% dos postos comandados por ela. São 4.327 mulheres de Goiás e Mi-
nas Gerais com carteira assinada. Além disso, 725 mulheres possuem cargos 
de liderança da empresa o que representa que 51% das decisões estão em 
mãos femininas. Do total, 55,97% delas declaram ter filhos ou dependentes.

Produção 

IBGE prevê alta de 1% 
na safra de grãos de 2019
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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 com-
promisso, 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. Con-
sultora 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



8 quarta-feira, 13 DE MARÇO DE 2019EsportE

Nova CoNtratação 

Goiás anuncia Giovanni Augusto, 
segundo reforço confirmado 

pouco depois de 
confirmar a chega-
da de Daniel Gue-

des, ex-Santos, o Goiás 
anunciou a contratação 
de Giovanni Augusto, 
que pertence ao Corin-
thians e ficará em Goi-
ânia emprestado pelos 
paulistanos até o final 
da temporada. 

Sem espaço no elen-
co corintiano, Giovanni 
já havia sido empresta-
do em 2018. No Vasco, 
também não conseguiu 
se firmar e fez apenas 
25 jogos e um gol. Foi 
titular em apenas 16 jo-
gos com a camisa cruz-
-maltina, e sofreu com 
problemas físicos. 

O meia começou no 
profissional no Atlético 
Mineiro em 2010, mas só 
foi conseguir se firmar no 
time em 2015, quando 
fez 40 jogos. Em segui-
da, foi para o Corinthians 
e até teve um bom pri-
meiro ano no clube, com 
53 jogos e seis gols, mas 
perdeu espaço no time 
em 2017 e passou a ser 
emprestado. 

Daniel Guedes já 
assinou com o Goiás. 
Depois de negocia-
ções conturbadas com 
o Santos, o clube es-
meraldino confirmou o 
lateral direito, empres-
tado até o fim de 2019. 

Revelado pelo San-

tos, Daniel Guedes, de 
24 anos, vinha sen-
do pouco aproveitado 
desde o ano passado. 
Em 2019, sequer foi a 
campo com Jorge Sam-
paoli. O Goiás já tinha 
se acertado com Daniel 
Guedes desde fevereiro, 
mas faltava acordo com 
o Santos. O clube goiano 
indicou até que desisti-
ria da contratação por 
conta da falta de respos-
ta santista, mas no fim o 
acordo foi selado.

Daniel Guedes deixa 
o Santos com 74 jogos 
disputados e um gol mar-
cado. O lateral vai ter sua 
primeira experiência lon-
ge da Vila Belmiro.

Outro reforço é o ex-Santista Daniel Guedes
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