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n Adib Elias, além de não emplacar 
ninguém na equipe do novo gover-
no, ainda teve um amigo procurador 
municipal, que estava à disposição da 
Saneago, devolvido à Prefeitura de Ca-
talão, sem maiores explicações. 

n Aliados e viúvas do marconismo 
acham que o próprio ex-governa-
dor tucano é que deveria assumir 
a presidência do diretório esta-
dual do PSDB, já que não conse-
gue se afastar e continua ativo na 
articulação política.

n Os deputados oposicionistas 
que pressionaram Ronaldo Caiado 
no debate desta semana na As-
sembleia ficaram chocados com 
a resposta duríssima que o novo 
governador deu a eles: “Eu sei que 
desmamar não é fácil”.

n Está em alta a cotação do deputado 
Lissauer Vieira, do PSB, para novo pre-
sidente da Assembleia. A eleição será 
no dia 1º de fevereiro e monopoliza 
100% das atenções da classe política, 
situação e oposição.

n Flávio Bolsonaro não consegue expli-
car as suas transações bancárias e cria 
constrangimentos para apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro, entre eles De-
legado Waldir, em Goiás, que dá declara-
ções infelizes sobre o caso.

n O governo garante que a reforma 
administrativa economizará R$ 98 mil 
mensais, mas a oposição discorda com 
números mostrando que aumentará 
as despesas em R$ 323 mil por mês. 
Acredita em quem, leitor?

n Segundo a Folha de S. Paulo, é ver-
dade que o ministro da Economia Pau-
lo Guedes está estudando a flexibiliza-
ção do Regime de Recuperação Fiscal, 
para incluir nas suas benesses, dentre 
outros, o Estado de Goiás. 

n Rodnei Miranda, novo secretário de 
Segurança, perdeu a eleição para de-
putado federal em 2018, pelo Espírito 
Santo. Antes disso, em 2010, foi eleito 
deputado estadual com a maior vota-
ção do Estado (69 mil votos).

n Ex-prefeito de Bela Vista Eurípe-
des José do Carmo, irmão do senador 
Luiz Carlos do Carmo, não assumiu e 
nem deve assumir a presidência da 
Agehab. Existiriam limitações devi-
do a sua filiação a partido político

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

Secretário de Governo e ex-prefeito de Formosa (cargo que ocupou por ape-
nas 2 anos, renunciando ao mandato para integrar o governo Ronaldo Caiado), 
Ernesto Roller ocupou rapidamente o espaços de articulação política da nova 
gestão e tem agora como principal desafio a eleição para presidente da Assem-
bleia. Como se sabe, o candidato da preferência do Palácio das Esmeraldas é 
Álvaro Guimarães, que, no entanto, enfrenta uma forte contestação depois de 
mostrar inaptidão para a negociação com os deputados estaduais para garantir 
os votos necessários e também por deixar vazar compromissos que manteriam 
a influência do ex-governador Marconi Perillo na esfera do Legislativo. Não 
vai ser fácil eleger Álvaro, depois que pelo menos 24 parlamentares estaduais 
mostraram interesse em formar um bloco e colocar um representante na pre-
sidência do Poder, com a missão de redistribuir as benesses da Casa exclusiva-
mente entre os seus membros e não mais a Marconi e a ex-presidentes aliados.
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MaNiFEStaÇÃo Do pt GoiaNo SoBRE a cRiSE FiScal tEVE 10 liNHaS
Resumido a um deputado federal (Rubens Otoni) e dois estaduais (Adriana Accorsi e Antônio Gomide), a luz do PT parece ter se apagado 
em Goiás. Nem sequer reuniões periódicas o partido faz mais, abandonando o velho costume do assembleísmo que vigorava desde dé-
cadas passadas. No debate sobre a crise fiscal, estimulado pelo governador Ronaldo Caiado, que os petistas enxergam como adversário 
radical, nenhum desses parlamentares se manifestou. É verdade que Rubens Otoni deu uma entrevista sobre o decreto de calamidade 
financeira ao Jornal Opção, mas com declarações que exigiram apenas 10 linhas para serem reproduzidas. Foi só.

REDE itEGo É SUpERDiMENSioNaDa, acHa o NoVo SEcREtÁRio
O titular da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - SEDI, pasta criada pela reforma administrativa, ainda 
não definiu o foco da sua atuação, mas já adiantou que considera excessivo o número (28) de institutos tecnoló-
gicos, como também o quantitativo (60) de colégios tecnológicos existentes em Goiás. Os governos do Tempo 
Novo, na visão do empresário Adriano Rocha Lima (foto), exageraram no superdimensionamento da chamada 
Rede Itego, que seria encarregada de levar o ensino profissionalizante aos trabalhadores goianos. Essa tarefa, 
como vem repetindo o governador Ronaldo Caiado, será agora entregue em boa parte ao Sistema S, onde ins-
tituições como o Sesi, o Senai, o Senac e o Sebrae têm tradição na área e dispõem de estruturas montadas para 
atuar nesse campo da educação técnica. A Rede Itego deve ser desmobilizada, pelo menos em parte.

coNFiRa oS NoVoS NoMES paRa a pRESiDÊNcia Da aSSEMBlEia
Os bastidores da Assembleia, como previsto, estão fervendo com as manobras e articulações com vistas a eleição do novo presidente da Casa. 
Em jogo, um valioso butim formado por diretorias com salários privilegiados, contratos milionários para a prestação de serviços e a nomeação de 
milhares de funcionários comissionados. Como, até hoje, o ex-governador Marconi Perillo e alguns ex-presidentes mantêm o controle de fatias de 
poder dentro da Assembleia, a maioria dos deputados inclina-se por uma ruptura que devolva a eles mesmos o proveito das benesses e vantagens 
embutidas na estrutura administrativa da Casa e não a fatores externos. Com isso, caiu a cotação da candidatura de Álvaro Guimarães, o preferido 
do governador Ronaldo Caiado, e subiu a de alternativas como Lissauer Vieira, Claudio Meirelles, Humberto Aidar, Dr. Antônio e Isso Moreira. 

tcE iRRitaDo coM aS cRíticaS Do GoVERNo, Mp E DEpUtaDoS
É latente e vem vindo aí uma cris, envolvendo a responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado com a aprovação das contas dos governos pas-
sados – que, vê-se agora, não tinham a menor condições de receber parecer favorável, dada a difícil situação em que o governador Ronaldo Caiado 
recebeu a gestão. Há notícias de que o presidente do TCE, conselheiro Celmar Rech, tem manifestado irritação com as menções negativas que têm 
sido à Corte por membros dos Ministério Público Federal (Hélio Telho) e Estadual (Fernando Krebs). Deputados estaduais também reclamam, a 
exemplo de Jeferson Rodrigues, que declarou ter votado a favor de prestações de contas do ex-governador Marconi Perillo baseado na aprovação 
do TCE, com as famosas ressalvas – que, descobriu-se agora, não têm sustentação jurídica. Ou as contas estão corretas ou não estão.

atÉ oNDE caiaDo poDE iR SEM a REcUpERaÇÃo FiScal
De todas as medidas previstas pelo Regime de Recuperação Fiscal, apenas duas não podem ser adotadas por conta própria pelos Estados que o alme-
jam: a suspensão do pagamento das parcelas da dívida e a contratação de empréstimos. Fora isso, tudo o que o RRF prevê está ao alcance de qualquer 
governador, desde que tenha vontade política para fazer: cortar despesas de cabo a rabo, promover a concessão de serviços públicos, fazer 
privatizações, suspender concursos, proibir aumentos salariais, reformar a previdência do funcionalismo, radicalizar o teto de gastos, efetuar 
leilões de pagamentos e o principal de tudo, que é fechar o ralo dos incentivos fiscais, este maior o dreno que consome a receita dos Estados. 

RollER ENFRENta o DiFícil DESaFio DE ElEGER ÁlVaRo GUiMaRÃES
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presidente

Cirurgia de Bolsonaro está 
confirmada para esta segunda-feira

exames laboratoriais e 
de imagem pré-ope-
ratórios do presidente 

Jair Bolsonaro, feitos na tar-
de de ontem (27), aponta-
ram normalidade, segundo 
boletim médico divulgado 
há pouco pelo Hospital 
Albert Einstein, na capital 
paulista, onde deu entrada 
na manhã deste domingo 
e passará por cirurgia para 
a retirada da bolsa de co-
lostomia e reconstrução 
do trânsito intestinal.

A cirurgia está confir-
mada para a manhã des-
ta segunda-feira (28). No 
procedimento, ocorrerá 
a retirada da bolsa de 
colostomia, que o pre-
sidente passou a usar 
desde setembro do ano 
passado após ter sofrido 
uma facada.

O general Otávio Santa-
na do Rêgo Barros, porta-
-voz da Presidência da 
República, informou que o 
presidente Jair Bolsonaro 
está “muito animado” com 
os resultados dos exames 
pré-operatórios. A declara-
ção foi dada em entrevista 
coletiva no hospital,

“Amanhã com toda cer-
teza o êxito da cirurgia 
fará com que ele possa 
desencadear suas ativida-

des de presidente da Re-
pública da melhor forma 
possível”, disse o general. 
No período de 48 ho-
ras depois da cirurgia, o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão assumirá interi-
namente a presidência.

Passado esses dois pri-
meiros dias, Bolsonaro 
voltará ao trabalho ainda 
no hospital. “Ao lado do 
quarto onde o presiden-
te estará a realizar sua 
recuperação, existe um 
dispositivo montado pelo 
gabinete de Segurança 
Institucional com todo o 
equipamento, com toda 
possibilidade técnica que 
permita que ao presiden-
te daqui orientar seus 
ministros e seus órgãos 
e até mesmo mediante 
autorização dos médicos 
receber para despacho os 
ministros que venham de 
Brasília”, explicou Barros.

Bolsonaro foi esfaquea-
do em um ato de campa-
nha, em Juiz de Fora, no dia 
6 de setembro. A facada 
atingiu o intestino e o en-
tão candidato foi subme-
tido a duas cirurgias, uma 
na Santa Casa de Juiz de 
Fora e outra no Hospital 
Albert Einstein, em São 
Paulo. A bolsa de colosto-

mia utilizada por ele por 
cerca de quatro meses 
funciona como um intes-
tino externo e possibilita 
a recuperação do intesti-
no grosso e delgado.

Brumadinho
O porta-voz disse ain-

da que o presidente está 
preocupado com a reper-
cussão do rompimento da 
barragem de rejeitos da 
mineradora Vale, em Bru-
madinho (MG), que ocor-
reu na sexta-feira passada 

(25). Segundo o porta-voz, 
o gabinete de crise, criado 
pelo presidente, está de-
bruçado nos assuntos rela-
tivos à tragédia.

“Uma série de ações sob 
o ponto de vista jurídico 
estão sendo conformadas 
por esse gabinete de crise 
e serão apresentadas ao 
presidente da República. 
Ele tem demonstrado sim 
preocupação no sentido de 
que este efetivamente seja 
o último grande desastre 
ambiental que nosso país 

passa e que tanto preo-
cupa pelo fato do próprio 
desastre ambiental, quan-
to sob o ponto de vista do 
país lá fora”, disse. Ontem 
(26), Bolsonaro sobrevoou 
a região atingida.

Em vídeo divulgado 
nas redes sociais, já no 
hospital, Bolsonaro la-
mentou o rompimento 
da barragem, que classi-
ficou como “barbaridade 
em Brumadinho”. “Retor-
namos de Davos, então, 
na madrugada de sexta-

-feira, e depois do almo-
ço [aconteceu] aquela 
barbaridade em Bruma-
dinho - Minas Gerais. Algo 
que afeta a todos nós e 
somos solidários das víti-
mas. Bem, no dia seguin-
te, sábado, sobrevoamos 
a região e o nosso time 
de ministros já tinham 
tomado as suas providên-
cias no sentido de buscar 
melhorar a dor dos fa-
miliares, bem como dar 
apoio aos sobreviventes, 
entre outras coisas”.

Resultados dos exames pré-
operatórios estão normais

Brasília

Ministério da Justiça diz que PF 
investiga ameaças a Jean Wyllys
O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública la-
mentou, em nota divul-
gada no sábado (26), a 
decisão do deputado fe-
deral Jean Wyllys (PSOL-
-RJ) de deixar o país de-
vido às ameaças que têm 
sofrido. O ministério re-
bateu a afirmação do par-
lamentar de que há omis-
são das autoridades em 
relação a essas ameaças.

Segundo o Ministé-
rio da Justiça, a Polícia 
Federal abriu inquéri-

tos, ao longo de 2017 e 
2018, “para apurar ofen-
sas e ameaças contra o 
deputado”. As investiga-
ções estão em andamen-
to, mas a Polícia Federal 
identificou um dos auto-
res: Marcelo Valle Silvei-
ra Mello, preso em 2018.

Conforme a nota, 
Mello integra o grupo 
autointitulado “Homens 
Sanctos” e usava a iden-
tidade de Emerson Setim 
para fazer ameaças ao 
deputado. O Ministério 

da Justiça e Segurança 
Pública “repudia a con-
duta dos que se servem 
do anonimato da inter-
net para covardemente 
ameaçar qualquer pes-
soa e em especial por 
preconceitos odiosos”.

Nesta semana, o depu-
tado anunciou, em carta 
ao PSOL, que não assumi-
rá o mandato na Câmara 
dos Deputados, para o 
qual foi reeleito em outu-
bro de 2018, e que ficará 
um tempo fora do país.  
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Presidente Jair Bolsonaro passará por cirurgia nesta segunda-feira (28) para retirada de bolsa de colostomia
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seNadOR caNedO

Divino Lemes promove reforma 
administrativa e garante economia de 20%

O corte de gastos 
públicos é ques-
tão de prioridade 

para o prefeito de Se-
nador Canedo, Divino 
Lemes, que está em seu 
quarto mandato. No fi-
nal de 2018, ele colocou 
em prática uma refor-
ma administrativa que 
levou à exoneração de 
comissionados e à fusão 
de secretarias, com a fi-
nalidade de atingir eco-
nomia de 20%. A ideia é 
investir os recursos em 
obras de infraestrutura.

“Estamos reduzin-
do muito o número de 
cargos comissionados 
e também tentando dar 
melhores condições para 
os efetivos. Nós mexe-
mos, no mínimo, 20% 
dos comissionados e fi-
zemos a fusão de pastas. 
O que era uma secretaria 

que tinha uma estrutura 
toda montada vira uma 
diretoria, uma secreta-
ria que vai funcionar do 
mesmo jeito, mas com 
menos gente”, disse. 

O prefeito disse que 
o município enfrenta 
dificuldades financeiras. 
Havia uma expectativa 
do repasse de cerca de 
R$ 11 milhões, por meio 

do Programa Goiás na 
Frente, para a execução 
de um conjunto de 28 
obras em diversas áreas 
como saúde, educação e 
segurança pública.

O convênio não avan-
çou, segundo ele, em 
decorrência da burocra-
cia. “Acredito que neste 
programa eu fui pena-
lizado. Aprovar 28 pro-

jetos demorou demais. 
Eu não recebi pratica-
mente nada. Se fosse 
só um projeto, teria um 
repasse maior, mas paci-
ência. É assim mesmo”, 
reconhece. Mesmo sem 
ainda ter se reunido 
com o governador Ro-
naldo Caiado para dis-
cutir o assunto, Divino 
Lemes afirma que, caso 

não surja contraparti-
da, pretende assumir as 
obras em sua totalida-
de, como a construção 
de escolas e a amplia-
ção do sistema de es-
gotamento sanitário.

Saúde
Ele também aguarda 

o repasse de aproxima-
damente R$2 milhões 
do Estado para a área 
da saúde, cujo atraso 
chega a 15 meses. “Na 
pactuação do sistema 
SUS, o Estado entra na 
emergência com um 
percentual. Se não me 
falha a memória, 10%, 
e já está desde novem-
bro de 2017 sem pagar. 
Essas parcelas são mui-
to importantes porque 
isso vai na emergência 
do sistema ali na UPA. 
O sistema é tripartite, 
mas está ficando uma 
boa parte para o muni-
cípio”, revela.

Atração de 
novas empresas

Localizada a 18 qui-

lômetros de Goiânia, a 
cidade de Senador Ca-
nedo sedia o maior polo 
petroquímico da Região 
Centro-Oeste e está 
entre as cinco maiores 
economias do Estado de 
Goiás. A intenção de Di-
vino, entretanto, é apos-
tar na  diversificação do 
perfil econômico, atrain-
do empresas de outros 
setores, sobretudo do 
segmento tecnológico.

“Recentemente, adqui-
rimos uma área urbana de 
14 alqueires para a insta-
lação de empresas e es-
tamos trabalhando para 
retirar Senador Canedo 
dessa única cesta que se-
ria o petróleo, até porque 
a gente sonha que essa 
matriz energética vai ser 
substituída aqui no Brasil 
por uma mais limpa”, ana-
lisa. Alegando estratégia 
para evitar concorrência 
com outros municípios, 
ele preferiu não citar os 
nomes dos grupos que 
manifestaram interesse 
de se instalar na região.   
(Fonte: Gabriela Louredo e 
João Unes/A Redação)

A ideia é investir 
os recursos 
em obras de 
infraestrutura

iNVesTiMeNTO

Fecomércio anuncia expansão 
de investimentos em Caldas Novas
O presidente do sistema 
Federação do Comércio/
Sesc/Senac-GO, Marcelo 
Baiocchi, e diretores da 
entidade receberam, na 
última quarta-feira (23), 
comitiva de autoridades, 
como o prefeito  Evandro 
Magal, secretários do mu-
nicípio, lideranças do turis-
mo e representantes do 
empresariado de Caldas 
Novas. Durante a reunião 
na sede da Federação fo-
ram anunciados uma sé-
rie de investimentos que 
a entidade fará na cidade, 
um dos destinos turísti-
cos mais importantes de 
Goiás e do Brasil.

O presidente Marcelo 
Baiocchi garantiu que a 
meta da gestão é ampliar 
mais as ações que o siste-
ma já executa lá. “Vamos 
investir muito em Caldas 

Novas, na área de turismo 
e eventos. A melhor in-
dústria que nós podemos 
investir em Goiás hoje é o 
turismo”, disse. Dentre os 
focos da ampliação, está 
a capacitação de mão de 
obra na área de hotelaria 
e gastronomia. “Queremos 
fortalecer o turismo for-
talecendo o serviço que 

é entregue. O Senac terá 
uma atuação ainda mais 
forte em Caldas Novas”, 
assinalou. Outros focos são 
a promoção de eventos e a 
consolidação de espaços e 
parcerias que devem valo-
rizar mais ainda a vocação 
turística da cidade cidade. 

Baiocchi sublinhou que 
o apoio do município e das 

entidades empresariais 
será fundamental no pla-
no de expansão. O prefeito 
de Caldas Novas, Evandro 
Magal, agradeceu o apoio 
da Federação, como na 
realização de eventos, e 
elogiou o dinamismo da 
gestão do presidente Mar-
celo Baiocchi. “Deu um gás”, 
disse.“Viemos agradecer as 

parcerias e fomos surpre-
endidos com esse anúncio 
importantíssimo”, elogiou, 
apostando no sucesso do 
trabalho conjunto da ini-
ciativa privada e do poder 
público, e reafirmando que 
quer o apoio da Federação 
para os eventos na cidade 
turística em 2019.

Já o diretor do Sesc e do 

Senac em Goiás, Leopol-
do Veiga Jardim, lembrou 
que a Fecomércio enten-
de Caldas Novas como 
uma grande vitrine para o 
Brasil. “Nós vamos investir 
muito naquela região, me-
lhorar ainda mais o aten-
dimento. Estamos levando 
para lá, no Senac, escola 
de hotelaria e gastrono-
mia”, citou. Ele lembrou 
que o Sesc Caldas Novas 
recebeu, recentemente, o 
reconhecimento pela re-
vista Viagem e Turismo, es-
pecializada na área, como 
um dos melhores do Brasil. 

Na semana que vem 
haverá uma nova reunião, 
desta vez em Caldas No-
vas, quando uma equipe 
técnica da Fecomércio 
vai começar a formatar os 
projetos com a prefeitura 
e o empresariado.
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  Once Upon a Time in Hollywood, 
mais recente produção do mestre 
Quentin Tarantino, chega às salas de 
cinema no próximo dia 26 de julho.

  Anne Hathaway foi uma das 
convidadas do programa Watch What 
Happens Live with Andy Cohen. Ao 

lado do colega Matthew McConaughey 
para divulgar seu mais recente filme, 
Serenity, a atriz revelou que os 
trabalhos para O Diário da Princesa 3 
estão a todo vapor.

  No próximo dia 29 de janeiro se 
celebra o Dia da Visibilidade Trans e As 

Bahias e a Cozinha Mineira decidiram 
aproveitar a data para fazer de seu novo 
single uma mensagem.

  RuPaul havia anunciado que o reality 
estava renovado para uma 11ª 
temporada. Eis que, estão sendo 
revelados os nomes das participantes.

McDoNalD’s
O McDonald’s reforça seu compromisso 

com a inclusão dos jovens no mercado de 
trabalho formal e estima gerar cerca de 18 

mil empregos somente em 2019 no país, 
cerca de 20% a mais do que no ano de 

2018. Com isso, a companhia reafirma seu 
papel social ao oferecer oportunidades de 
emprego e capacitação. Em 2018, a Arcos 

Dorados deu a 15 mil jovens brasileiros 
a oportunidade de ingressar em um 

trabalho formal. 

ViaGEM
A empresária goiana Sheyla Costa, que 

ganhou brilho por transformar vidas com 
sua metodologia de trabalho e treinamento, 
embarcou nesta quinta-feira (24) para Palm 

Beach, na Flórida, Estados Unidos, onde 
irá participar, pela quarta vez, do Business 

Master com Tony Robbins – um dos coachs 
mais famosos e celebrados do mundo, 

autor dos best-sellers Desperte seu Gigante 
Interior e Poder sem Limites.

ciNEMaTERNa
A primeira sessão especial do ano do 

CineMaterna Flamboyant contará com a 
exibição da comédia brasileira “Minha Vida 

em Marte”, no dia 30 de janeiro, quarta-feira. 
O filme, escolhido pelas mães via enquete 

no site do CineMaterna, conta a história de 
Fernanda (Monica Martelli) que está casada 
com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem 

uma filha de cinco anos, Joana (Marianna 
Santos). O casal está em meio ao desgaste 

causado pelo convívio por muitos anos, 
o que gera atritos constantes. Quem a 

ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal 
(Paulo Gustavo), parceiro inseparável 
durante a árdua jornada entre salvar 
o casamento ou pôr fim a ele. Nesta 
edição em especial do CineMaterna 

serão dadas cortesias (ingressos grátis) 
para as 10 primeiras mães que chegarem 

com seus bebês de até 18 meses.

coRal
A Pantone já nos contou que a cor de 2019 será 

o Living Coral – uma cor que nos encoraja a 
ter atitudes espontâneas e simboliza a busca 

pela alegria e a necessidade por otimismo. E o 
Boticário traz sugestões para você arrasar na 
produção da sua maquiagem com dois itens 

indispensáveis: o Batom Líquido Intense Glossy 
efeito bocão Laranja, tem um efeito espelhado 

refrescante que dá aquela sensação de lábios 
maiores. E o blush Intense Coral Tropical, 

com textura fininha e macia, e que possui 
discretas partículas de brilho. 

3x4
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Bontempo - Os empresários João Nelson de Azevedo Júnior e Lívia Azevedo receberam convidados no 
showroom da Bontempo para o workshop “Sanduíches do Mundo”, com o chef Rodrigo de Melo e Messias Carlos. 

Teatro - O espetáculo “Nefelibato” chega a Goiânia 
nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, às 20h, no Teatro 
Sesc Centro, estrelado pelo ator Luiz Machado. 

2 3

4

Clipe - A cantora Júlia Moratto lança nesta segunda-
feira, 28, o clipe do hit “Bandida Honesta”. O vídeo vai 
estar disponível nas plataformas digitais da artista. A 
jovem vem apostando em uma mistura do sertanejo 
com o pop e tem como influência musical a cantora 
Anitta. “Ela é versátil e completa. Canta, dança e tem 
carisma. Me inspiro nela”, afirma Júlia Moratto. 
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Viela Gastronômica - A empresária Flávia Torres, 
do Viela Gastronômica, além de proprietária, será a nova 
chef da casa. Ela decidiu dedicar-se integralmente à cozinha 
do restaurante que foi eleito, no ano passado, “O Melhor 
Menu Executivo” da cidade, pelo Veja Comer & Beber.
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Varejista
A região da 44 vai receber o Centro-Oeste 
Outlet, que ficará localizado na Avenida 
Independência com a Rua 44. A previsão 
de entrega é para setembro de 2020. O 
outlet é destinado ao grande e pequeno 
empreendedor, mas focado no público po-
pular, como pessoas que trabalham na rua, 
a exemplo do feirante e do o camelô. Para 
isso, oferece condições de pagamento com 
facilidade de parcelas a partir de R$ 500. O 
prédio contará com cinco pavimentos de 
6 mil m² cada um, sendo dois pavimentos 
para estacionamento de carros, além de um 
corredor exclusivo para ônibus e três anda-
res para serem comercializados para um 
total de 1.141 lojas de todos os segmentos. 
O empreendimento também contará com 
praça de alimentação e um heliponto.

solar
O Portal Solar, maior marketplace em energia 
fotovoltaica do País, movimentou cerca de 
R$ 100 milhões em equipamentos de geração 
solar distribuída no Brasil em 2018. Ao todo, 
foram comercializados aproximadamente 6 
mil geradores fotovoltaicos, o que perfaz uma 
potência de 30 megawatts instalados em 6 
mil telhados de residências, comércios e in-
dústrias, num total de 100 mil painéis solares.

carnaVal
Programar o embarque durante a semana 
que antecede o feriado de Carnaval pode 
trazer uma economia de até 56% na aquisi-
ção do bilhete aéreo, segundo levantamen-
to da agência virtual de turismo ViajaNet. O 
estudo exclusivo do ViajaNet comparou os 
preços de passagens aéreas para as princi-
pais capitais brasileiras durante toda a se-
mana que antecede o feriado de Carnaval. 
A comparação considerou apenas o em-
barque na cidade de São Paulo e simulou 
viagens para destinos como Rio de Janeiro, 
Salvador, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, 
Belo Horizonte, Recife e Florianópolis. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

mcDonalD’s DeVe gerar 
mais De 18 mil Vagas em 2019

GIRO
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GIRO

caePF

Autônomos e trabalhadores rurais 
devem se cadastrar no site da Receita

autônomos e tra-
balhadores rurais 
que contribuem 

para a Previdência So-
cial devem estar atentos. 
Desde o último dia 15, 
eles devem preencher o 
novo Cadastro de Ativida-
de Econômica da Pessoa 
Física (CAEPF). A medida 
faz parte do cronograma 
de ampliação do eSocial, 
ferramenta que unifica as 
prestações de informa-
ções dos empregadores 
em um único ambiente.

O CAEPF substitui o Ca-
dastro Específico do Insti-
tuto Nacional do Seguro 
Social (CEI). De 1º de ou-

tubro do ano passado até 
14 de janeiro, a inscrição 
era facultativa, mas passou 
a ser obrigatória desde 15 
de janeiro. Segundo a Re-
ceita Federal, o novo ca-
dastro reunirá informações 
das atividades econômicas 

exercidas pela pessoa fí-
sica e facilitará a garantia 
dos direitos dos emprega-
dos e empregadores.

Estão obrigados a pre-
encher o CAEPF os con-
tribuintes individuais (au-
tônomos) nas seguintes 

situações: que tenha segu-
rado que lhe preste serviço, 
titular de cartório (mesmo 
inscrito como pessoas jurí-
dicas), produtor rural que 
contribua individualmente 
com o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e 

pessoa física não produto-
ra rural, mas que revende 
a produção rural no varejo.

Também estão obriga-
dos a aderir ao novo cadas-
tro os segurados especiais. 
Essa categoria engloba os 
trabalhadores rurais em 
regime de agricultura fa-
miliar (sem mão de obra 
assalariada), incluindo 
cônjuges, companheiros e 
filhos maiores de 16 anos 
que ajudam na produção.

Antes de preencher o 
CAEPF, o contribuinte deve 
ir ao site do eSocial, selecio-
nar a opção Primeiro acesso 
e preencher o cadastro de 
empregador/contribuinte 
que aparece na tela. Em se-
guida, deve clicar no botão 
Acesso ao Sistema CAEPF 
para ser direcionado ao sis-
tema da Receita Federal e 
inserir os dados de contri-

buinte individual ou segura-
do especial.

Quem é empregador 
doméstico e já está inscri-
to no eSocial pode ir direto 
ao Centro de Atendimento 
Virtual da Receita Federal 
(e-CAC) para fazer o proce-
dimento. Não é necessário 
reintroduzir as informa-
ções do empregador no 
portal do eSocial.

Para entrar no e-CAC, 
o empregador deve ter 
um código de acesso. Para 
obtê-lo, o segurado precisa 
informar ou o número do 
recibo da última declaração 
do Imposto de Renda ou o 
número do título de eleitor, 
caso seja isento de declarar 
renda. Quem não tem aces-
so à internet deve procurar 
a unidade da Receita Fede-
ral mais próxima para pre-
encher o cadastro. 

Medida faz parte 
da ampliação 
do eSocial
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O McDonald’s reforça seu compromisso com a inclusão dos jovens no mer-
cado de trabalho formal e estima gerar cerca de 18 mil empregos somente 
em 2019 no país, cerca de 20% a mais do que no ano de 2018. Com isso, a 
companhia reafirma seu papel social ao oferecer oportunidades de empre-
go e capacitação. Em 2018, a Arcos Dorados deu a 15 mil jovens brasileiros a 
oportunidade de ingressar em um trabalho formal. Este número significa a 
inserção de quase 1.250 pessoas por mês e uma média de 40 novas oportu-
nidades por dia. A empresa permite que eles aprendam normas e metodo-
logias de trabalho em equipe, em uma operação altamente exigente e ad-
quiram experiência relevante para um maior desenvolvimento profissional.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 28 DE JANEIRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(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$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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clássico

Superior, Goiás vence Vila Nova e se 
mantém na liderança do Estadual

o Goiás foi superior e 
comemorou a vitória 
o primeiro clássico 

contra o Vila Nova na tem-
porada. Neste domingo, o 
Verdão fez valer o mando 
de campo e ganhou por 2 
a 0, na Serrinha. Os gols da 
vitória foram marcados por 
Michael e Júnior Brandão, 
no segundo tempo. 

Com o resultado, o Goi-
ás chega aos nove pontos 
em três rodadas e lidera 
o Estadual, sendo a úni-
ca equipe com 100% de 
aproveitamento. O Vila 
Nova, por sua vez, está 

com quatro pontos, fica 
na sexta colocação geral. 

O Goiás quebrou um 
tabu no clássico. A equipe 
esmeraldina não vencia 
o Vila Nova há seis parti-
das, com quatro derrotas 
e dois empates. O Vila 
não havia perdido nos 10 
clássicos anteriores con-
tando também as parti-
das contra o Atlético-GO.

Os dois gols saíram 
de bola rolando e mos-
trou a força do Goiás 
durante o duelo. No pri-
meiro, Michael tabelou 
com Júnior Brandão e 

tocou na saída de Rafael 
Santos para abrir o pla-
car. No tento para selar o 
riunfo, Kevin deu ótimo 

cruzamento para Júnior 
Brandão, que cabeceou 
como manda o manual e 
fez o segundo do Verdão. 

Os arquirrivais voltam a 
campo em dias diferentes. 
Na próxima quinta-feira, o 
Colorado receberá o Crac, 

às 20h30, na Serra Dourada. 
O Goiás visitará o Grêmio 
Anápolis, às 20h30, no Jonas 
Duarte, na quarta-feira. . 

Esmeraldino não dá chances ao 
adversário, vence com gols de Michael 
e Júnior Brandão e ainda mantém 
100% de aproveitamento. Colorado 
teve poucas oportunidades
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