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n Há uma disputa de poder entre 
Adriano Rocha Lima, da Secretaria de 
Desenvolvimento & Inovação, e Wil-
der Morais, titular da recém-criada 
pasta da Indústria & Comércio, para 
ver quem fica com o Produzir.

n O novo governo apura denúncia 
de que as faculdades e universidades 
particulares inflavam as mensalida-
des cobradas dos seus alunos do Bolsa 
Universitária, para efeito de receber 
mais recursos do programa.
 
n Sem indicar ninguém no novo go-
verno, o prefeito de Catalão Adib Elias 
não reclama porque é o único atendido 
por Ronaldo Caiado até agora, com a 
doação de 50% dos R$ 11 milhões a 
obra do anel viário da cidade.

n Foi o ex-governador Marconi Perillo 
quem mandou a sua ex-secretária de 
Educação Raquel Teixeira apresentar 
o nome para a presidência estadual 
do PSDB, em substituição a Giuseppe 
Vecci. É ela que Marconi quer.

n Valéria Torres, a antropóloga 
pernambucana que Ronaldo Caia-
do escolheu para a Secretaria de 
Comunicação, chega de mudança 
até quinta-feira e daí em diante 
mergulha de cabeça na complexa 
área que vai gerenciar. 

n A ameaça dos dissidentes caiadistas 
de buscar na cúpula nacional uma in-
tervenção o MDB de Goiás assustou os 
Vilelas, Maguito e Daniel, que contro-
lam o partido. Eles estão em Brasília 
para tentar esvaziar a manobra. 

n Chegou ao governador Ronaldo 
Caiado um recado da senadora fin-
dante Lúcia Vânia: ela não vai mais se 
aposentar e, se ele quiser, está pronta 
para colaborar com a sua gestão, espe-
cialmente nos contatos em Brasília. 

n O prefeito Roberto Naves, de Aná-
polis, entrou em desespero: para ten-
tar a difícil e quase impossível reelei-
ção, vai sair do PSB e gostaria de um 
partido próximo a Ronaldo Caiado. 
Que, consultado, não se interessou.

n O compliance que o novo governo 
diz estar implantando em todas as  
secretarias consiste apenas na ava-
liação e aprovação prévia de todos os 
processos administrativos e financei-
ros por um procurador do Estado. 

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

Entrou em suas horas finais o processo de escolha do presidente da Assembleia, 
segundo cargo mais importante da hierarquia política de Goiás, só perdendo para 
o de governador. Em sessão especial no próximo dia 1º, sexta-feira, os 41 depu-
tados estaduais vão definir o nome do novo comandante do Poder, que tem influi 
com força na governabilidade do Executivo e dá tranquilidade das suas decisões. 
Álvaro Guimarães, do DEM, o nome preferido por Ronaldo Caiado, continua no 
páreo, mas muito ameaçado por uma articulação que pode reunir o número de 
votos necessários e colocar no seu lugar Lissauer Vieira, do PSB, ou algum outro 
nome produzido de última hora. Nada está descartado, nem mesmo um acordo 
final com o próprio Álvaro Guimarães, mas uma coisa certa: a oposição, embora 
com peso na influir no processo, não tem chances de emplacar um dos seus par-
lamentares. É consenso que o próximo presidente deve ser alguém minimamen-
te identificado com Caiado, porém não obrigatoriamente ungido por ele.
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pRioRiDaDE Do NoVo GoVERNo aiNDa É FaZER UM DiaGNÓStico
A cobrança sobre o governador Ronaldo Caiado por medidas mais consistentes nos seus passos iniciais na gestão estadual esquece-se do pouco 
tempo de mandato que ele tem: só agora vai completar o seu primeiro mês, depois de receber dos seus antecessores um verdadeiro caos adminis-
trativo e financeiro. Pode ser que, dentro dessa realidade, tenha sido difícil enxergar um rumo a seguir, com Caiado sendo obrigado a mergulhar em 
um esforço para chegar a um diagnóstico da real situação do governo. Isso, pouco a pouco, é o que está em andamento, aliás conforme tem dito o 
próprio governador, que deve também trazer algum tipo de consultoria para formular um plano de metas para o Estado, a exemplo de Ratinho Jr., 
no Paraná, que encomendou o seu ao consagrado economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES. 

DEpUtaDoS coMBiNaM NÃo atENDER tElEFoNEMaS DE MaRcoNi
Bastidores da Assembleia: os deputados envolvidos na articulação para tentar eleger o novo presidente da Casa, em oposição à candidatura de Álva-
ro Guimarães, decidiram conjuntamente não atender aos telefonemas do ex-governador Marconi Perillo, para evitar a contaminação do movimento. 
Marconi tem ligado freneticamente para muitos deles, especialmente depois que o governador Ronaldo Caiado esteve na Casa e se desentendeu 
com alguns deputados, durante um debate sobre a situação financeira do Estado, gerando repercussões na disputa pela presidência. Estranhamen-
te, o esquema de comunicação do tucano-mor de Goiás continua se esforçando para promover Álvaro Guimarães, nome preferidíssimo por Ronaldo 
Caiado – condição que, imaginava-se, faria com que Marconi e seus aliados trabalhassem duramente contra ele. 

calotE Do GoiÁS Na FRENtE EJEtoU ZÉ ElitoN Da política
O ex-governador Zé Eliton não tem condições de retornar à política, especialmente diante de dois fatos: 1) as transferências de recursos que fez, no 
apagar das luzes da sua gestão, para garantir obras do seu interesse pessoal, como a pavimentação da rodovia que passa pela sua fazenda no nordes-
te goiano e 2) o calote que aplicou em cerca de 150 prefeitos, que assinaram convênios com o programa Goiás na Frente e por conta disso licitaram e 
iniciaram projetos, mas não receberam as verbas acertadas. Para piorar, logo após perder a eleição, Zé reuniu esses prefeitos para um grande almoço 
no Palácio das Esmeraldas e prometeu de viva voz que os repasses seriam efetuados antes do final do seu governo. Quem acreditou, dançou. Tem 
prefeito, como de Jataí, enrolado com dívidas superiores a R$ 3,5 milhões com empreiteiros. 

JaNEiRo ViolENto tRaZ a iNSEGURaNÇa paRa o 1º plaNo
Para azar do governador Ronaldo Caiado e do seu secretário de Segurança Rodnei Miranda, uma onda de crimes violentos e 
bárbaros vem ocorrendo em Goiás – comprometendo o discurso da nova gestão de que havia chegado a hora da paz e da tran-
quilidade para os goianos. A culpa, obviamente, não é do governo, mas é ele que paga pelos reflexos negativos, principalmente 
com o forte noticiário dos meios de comunicação sobre essas ocorrências. De duas semanas, Goiás registrou 9 assassinatos 
extremamente bárbaros: 3 decapitações, morte e vilipêndio do cadáver de uma motorista de aplicativo, 3 jovens chacinados e 
pai e filho fulminados a tiros em uma fazenda de Cachoeira de Goiás. Os programas jornalísticos de maior audiência do meio-dia 
não falam de outro assunto: janeiro é o mês mais violento dos últimos 2 anos. Sob pressão, o secretário Rodnei Miranda parou 
de dar declarações prometendo respostas rápidas e se esforça para tentar avançar na sua difícil e delicada área de governo. 

aUMENtoS SalaRiaiS aBREM NoVa E Boa FaSE paRa caiaDo
Surpresa, mas surpresa grande mesmo, foi o que trouxe o pacote de medidas do governador Ronaldo Caiado com aumentos e benesses para 
largas faixas do funcionalismo estadual, implicando em aumento mensal de despesas entre R$ 50 e 60 milhões. Diante do discurso de cala-
midade financeira, ninguém esperava o que o governador anunciou na sua entrevista coletiva da última segunda-feira, 28 de janeiro. Agora, 
só falta o pagamento do que resta de dezembro – e o que se poderá dizer é que o Goiás retornou à normalidade. 

ElEiÇÃo paRa pRESiDENtE Da 
aSSEMBlEia: aGoRa É tUDo oU NaDa
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a secretária de Meio 
Ambiente de Goi-
ás, Andréa Vulcanis 

anunciou na última terça-
-feira (29), um plano de 
ação para o controle e 
segurança das barragens 
em Goiás. Em coletiva, a 

secretária falou da força-
-tarefa criada para a fis-
calização e cadastramen-
to de todos os tipos de 
barramentos no Estado.

Segundo pesquisa do 
Instituto Mauro Borges, 
Goiás possui cerca de 8 
mil barragens. O levanta-
mento foi feito via satélite 
e vai dos pequenos lagos 
aos grandes barramentos. 
Dentre essas, a maior par-
te é de água e serve para 
irrigação, abastecimento e 
outros usos. Outras 10 ou 

11 são barragens de re-
jeitos de mineração, com 
características distintas da 
lama que se vê no caso de 
Brumadinho. Ainda, Goiás 
abriga barragens com resí-
duos industriais.

A prioridade do cadas-
tramento e fiscalização vai 
das maiores para as meno-
res. Também, a Secretaria 
prepara um marco regula-
tório que as classifique em 
relação ao dano potencial 
associado. A regulamen-
tação das barragens será 

baseada na legislação fe-
deral ambiental.

Todos os empreendedo-
res e proprietários de terra 
que possuam barragens 
serão convocados para o 
cadastramento, que co-
meça no dia 12 de feveiro. 
Nesse cadastro, os dados 
fornecidos pelos empre-
endedores servirão para os 
processos de outorga, li-
cenciamento e fiscalização 
ambiental. O prazo final 
ainda está sendo definido.

Quem ainda não tiver 

o licenciamento e fizer o 
cadastro até o prazo não 
será multado. Após esse 
prazo, as barragens que 
não tiverem cadastro po-
derão ser multadas ou 
descomissionadas (retira-
das). “Precisamos reforçar 
a estrutura de controle 
e responsabilização dos 
empreendedores e, por 
outro lado, precisamos 
reforçar também a fisca-
lização”, disse a secretária 
Andréa Vulcanis.

Nessa força-tarefa, a Se-

cima conta com o apoio de 
órgãos como o Batalhão 
da Polícia Ambiental e 
Corpo de Bombeiros - en-
tre outros entes conforme 
determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado - para 
o enfrentamento real e 
eficiente sobre esse as-
sunto. Ainda no plano de 
ação, será realizada uma 
reunião pública no dia 6 
de fevereiro com os em-
preendedores para receber 
contribuições quanto à se-
gurança das barragens. 

Força-tarefa 
vai fiscalizar e 
cadastrar todas 
as barragens

Responsabilidade

Onyx diz que governo 
não vai intervir na 
diretoria da Vale
O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou 
na última terça-feira 
(29) que o governo fe-
deral não vai intervir na 
diretoria da Vale, em-
presa responsável pela 
barragem que se rom-
peu em Brumadinho, 
em Minas Gerais.

Segundo ele, o gover-
no tem a golden share 
(ação de ouro) da Vale. 

“Essa posição não permi-
te interferência na gestão 
propriamente dita. Essa 
é uma decisão do Con-
selho de Administração 
[da empresa]”, disse, após 
a reunião do Conselho 
de Governo sobre a tra-
gédia ocorrida há quatro 
dias. “Não há condição de 
haver qualquer grau de 
intervenção até porque 
essa não seria uma sina-

lização desejada ao mer-
cado”, completou.

O ministro foi per-
guntado se o governo 
apoia a atual diretoria 
da Vale. “Temos que 
aguardar o andamento 
das investigações. Não 
cabe ao governo federal 
apoiar nenhuma empre-
sa ou diretoria que não 
seja da sua administra-
ção”, disse Onyx.
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Goiás divulga plano de ação para 
controle e segurança das barragens
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Febre amarela exige alerta permanente em Goiás
Embora Goiás não tenha 
caso de febre amarela re-
gistrado em humanos após 
o ano de 2017, quem vive 
no Estado ou viaja para 
alguns de seus municípios 
precisa estar ciente da 
exigência de ser vacinado 
contra a doença. O alerta é 
da coordenadora de Ações 
em Imunizações da Rede 
de Frio da Secretaria da 
Saúde de Goiás (SES-GO), 
Joice Dorneles.

De dezembro a abril, 
fatores ambientais, como 
maior volume de chuva e 
altas temperaturas, propi-
ciam o aumento do vírus 
que causa a doença, que 
se mantém por meio de 
dois ciclos básicos: o ur-
bano e o silvestre. “Goiás 
é considerado área com 
recomendação de vacina-
ção permanente”, destaca 
a coordenadora.

Diante dessa classifi-
cação e do histórico de 
casos no Estado, a Coor-
denação Estadual de Zo-
onoses da SES-GO tam-

bém realiza um trabalho 
constante de vigilância 
em epizootias – ocorrên-
cia de um determinado 
evento em um número de 
animais ao mesmo tem-
po e na mesma região, 
podendo levar ou não 
a morte. O objetivo é a 
identificação precoce da 
circulação viral na popu-
lação de macacos doen-
tes ou mortos, conhecida 
como vigilância passiva.

Dispersão do vírus
“Como o ciclo de 

transmissão silvestre do 
vírus não é passível de 
eliminação, a detecção 
precoce da circulação 
viral deve ser adota-
da, a fim de monitorar 
áreas de risco e aplicar 
medidas de prevenção e 
controle”, explica Hélio 
Pereira da Silva Filho, 
técnico da Coordenação 
de Zoonoses da SES-GO. 
Assim, é possível reduzir 
as chances de dispersão 
do vírus e evitar novos 

casos entre humanos.
A notificação das epi-

zootias, aliada a infor-
mações sobre a situação 
do local da ocorrência e 
a cobertura vacinal são 
fundamentais para definir 
a necessidade de realizar 
campanha de vacinação 
preventiva contra a doen-
ça em determinada região.

Tais medidas são funda-
mentais para que não se 
repita em Goiás o quadro 
registrado até 2017. Em 
2015, por exemplo, foram 
confirmados seis casos hu-
manos da febre amarela. 
Todos eles em pessoas não 
vacinadas e que frequen-
taram áreas silvestres nos 
municípios de Alto Paraíso 
de Goiás, Niquelândia, Luiz 
Alves, São Miguel do Ara-
guaia, Alexânia e Cumari. 
Quatro morreram.

Outros três registros, 
todos com morte, ocorre-
ram no ano de 2016, em 
São Luís de Montes Belos, 
Senador Canedo e Goiânia. 
O último caso de febre 

amarela humana no Esta-
do foi registrado em 2017, 
no município de Amorinó-
polis. A vítima também não 
tinha registro de vacina.

Vacinação
Quem ainda não se 

imunizou – ou não sabe se 
recebeu a vacina – pode 
procurar o posto de saú-
de mais próximo de casa 
em seu município. Para 
garantir o atendimento, 
a equipe da SES-GO que 
coordena o Programa Na-
cional de Imunizações em 
Goiás recebe do Ministério 
da Saúde (MS) e distribui 
uma média de 50 mil do-
ses mensais da vacina em 
todos as cidades, por meio 
das Regionais de Saúde.

A vacina contra a febre 
amarela é produzida pela 
Fundação Oswaldo Cruz, 
no Rio de Janeiro, mas o 
MS pode adquirir as do-
ses de outros fabrican-
tes, caso a demanda seja 
grande e a produção da 
Fiocruz, insuficiente.
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O que vOcê precisa saber sObre a 
vacina cOntra a febre amarela: 
- Todas as pessoas de nove meses a 59 anos de idade devem receber 
dose única da vacina válida por toda vida;
- A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses de 
idade, imunodeprimido grave (pessoas com deficiência no sistema 
imunológico) e portador de doença autoimune;
- A vacina não é indicada para gestantes e mulheres que estejam ama-
mentando até seis meses após o parto e para pessoas com 60 anos ou 
mais. Em situação de risco de se contrair a doença, deve-se avaliar o 
benefício/risco da vacina.
- Em pessoas com alergia ao ovo, a vacinação deve ser feita em am-
biente hospitalar após avaliação médica.

Fique atento

enerGia

Fevereiro seguirá com 
bandeira tarifária verde

a Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) informou 

que a bandeira tarifária 
para fevereiro de 2019 
será a mesma de janeiro: 
verde, sem custo extra 
para os consumidores. 
Apesar da manutenção 
da bandeira verde, o mês 
de janeiro apresentou 
volume menor de chu-
vas que o esperado.

Em nota, a agência 
disse que, “mesmo com a 
elevação do Preço de Li-

quidação das Diferenças 
(PLD) provocada pela di-
minuição das chuvas em 
janeiro, a estação chuvosa 
está em curso, propician-
do elevação gradativa da 
produção de energia pelas 
usinas hidrelétricas e me-
lhora do nível dos reserva-
tórios, com a consequente 
recuperação do risco hi-
drológico (GSF)”.

O GSF e o PLD são as 
duas variáveis que deter-
minam a cor da bandeira a 
ser acionada, disse a Aneel.

Sistema
O sistema de bandei-

ras tarifárias foi criado, de 
acordo com a Aneel, para 
sinalizar aos consumido-
res os custos reais da ge-
ração de energia elétrica. 
A adoção de cada bandei-
ra, nas cores verde (sem 
cobrança extra), amarela 
e vermelha (patamar 1 
e 2) está relacionada 
aos custos da geração 
de energia elétrica. Na 
amarela há o acréscimo 

de R$ 1 a cada 100 kWh 
(quilowatts-hora). Na 
vermelha no patamar 1, 
o adicional nas contas 
de luz é de R$ 3 a cada 
100 kWh; no 2, o valor 
extra sobe para R$ 5.

Dicas de economia
Para evitar aumento 

significativo nas contas, 
a Aneel dá dicas para 
que os consumidores 
economizem energia. 
Entre elas a de, no caso 
do uso de chuveiros elé-

tricos, se tomar banhos 
mais curtos e em tempe-
ratura morna ou fria.

A agência sugere tam-
bém a diminuição no uso 
do ar condicionado e que, 
quando o aparelho for 
usado, que se evite deixar 
portas e janelas abertas, 
além de manter o filtro 
limpo. A Aneel sugere, 
ainda, que o consumidor 
tenha atenção para deixar 
a porta da geladeira aber-
ta apenas o tempo que for 
necessário e que nunca se 

coloque alimentos quen-
tes em seu interior.

Uma outra dica da Ane-
el para que o consumidor 
economize energia é a de 
juntar roupas para serem 
passadas de uma só vez e 
que não se deixe o ferro 
de passar ligado por mui-
to tempo. Sugere também 
que, durante longos perí-
odos de ausência, o con-
sumidor evite deixar seus 
aparelhos em stand-by. 
Nesse caso, o mais indica-
do é retirá-los da tomada. 

Veja as dicas que a Aneel dá para os 
consumidores economizem energia



5quarta-feira, 30 DE JANEIRO DE 2019 social

  O Google resolveu fazer uma 
homenagem especial ontem (29) em 
sua página principal. O site de busca 
mais famoso do mundo está exibindo 
um doodle da Brenda Lee, uma 
militante do movimento trans no Brasil.

  Sam Smith e Normani lançaram a 
parceria musical no comecinho deste 

mês e ela ganhou clipe nesta semana. A 
dupla lançou o vídeo de Dancing With a 
Stranger no Apple Music.

  Depois de Lady Gaga, Britney 
Spears e Cardi B terem shows fixos 
em Las Vegas, quem também aderiu 
ao hype do momento na indústria 
americana de shows foi nossa 

maravilhosa Christina Aguilera.

  Mariah Carey tem um show 
agendado na Arábia Saudita, ao lado 
de nomes como Sean Paul e DJ Tiesto. 
Ativistas estão pedindo para a 
cantora canelar o show, porque o país 
é acusado de violar uma série de 
direitos humanos.

9 MilHÕEs
O Mega Moda, composto pelos shoppings 

de moda atacadista Mega Moda Shopping, 
Mega Moda Park e Mini Moda (especializado 

em moda infanto-juvenil), contabilizou em 
2018 o número de 9.187.685 pessoas em seus 

corredores. Somente em dezembro do ano 
passado, o fluxo foi de 1.492.202, e a maior 

parte dos clientes eram do interior de Goiás, 
Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

PalEsTRa
A enfermeira do Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital de 
Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), Kássia 

Cecília Piretti, ministrará uma palestra sobre o 
Programa de Controle de Infecção Relacionado 
à Assistência em Saúde (PCIRAS), nesta quinta-

feira (31). A atividade, que é voltada para médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos e demais profissionais 
da área da saúde, é uma realização da Associação 

dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG).

DEscoNTo
É hora de garantir o melhor da perfumaria e 

da maquiagem do Boticário! Para isso, a dica 
é aproveitar a nova promoção da marca, com 
descontos de até 40%. São mais de 250 itens 

do portfólio com preços especiais válidos 
entre os dias 28 de janeiro e 17 de fevereiro (ou 

enquanto durarem os estoques), nas lojas de 
todo o país, com as revendedoras da marca e ou 

no e-commerce (www.boticario.com.br). Entre 
os itens de perfumaria, lançamentos recentes 

como o eau de parfum Botica 214 e Arbo Reserva, 
novidade da família Arbo, com fragrância 

refrescante que inspira o contato com a natureza.

MaNoBRisTa
Para aqueles que desejam aproveitar as 
novidades no almoço executivo do Polo 

Gastronômico Flamboyant, o shopping oferece 
a promoção Manobrista Grátis. Sucesso entre 
os frequentadores no ano passado, a cortesia 

estará novamente em vigor entre 1º de fevereiro 
e 29 de março para receber quem não abre mão 
de conforto, praticidade e um cardápio variado. 

Neste período, sempre de segunda a sexta-feira 
(exceto sábados, domingos e feriados), o cliente 

que consumir o valor mínimo de R$60,00 em um 
dos 10 restaurantes do polo gastronômico do 

shopping (confira lista de participantes), poderá 
estacionar no Valet descoberto/coberto pelo 

valor do estacionamento convencional e ganhará 
como cortesia o serviço de manobrista. Para 

tanto, a saída do empreendimento deverá 
ocorrer até às 15h00. Mais informações sobre 

o regulamento da promoção estão disponíveis 
no site www.flamboyant.com.br

3x4
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

APorca - Sempre a frente de grandes projetos gastronômicos e culturais, a empresária Fabricia Calixto, 
idealizadora da marca APorca realizará junto ao Steak In a Feijoada d’APorca no dia 16 de fevereiro. 

Batuque do Neris - Idealizada pelo apresentador, produtor de 
eventos e colunista Jorge Neris, o Batuque do Neris promete ser a 
melhor ressaca de carnaval de 2019. 

2 3

4

Negócios - O Shopping Gallo, realiza hoje uma rodada 
de negócios para clientes e convidados, a partir das 14 
horas com a presença da modelo Helen Ganzarolli. 
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Cestas básicas - O Araguaia Shopping participou do desafio 
#ChapolinChallenge e arrecadou 100 cestas básicas que foram 
entregues à duas instituições de caridade de Goiânia. 
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Verde
Goiânia recebe, pela primeira vez, 
empreendimento que integra áre-
as verdes e ambientes internos. O 
Opus Verti, que traz varandas ador-
nadas com verdadeiros bosques 
privativos, com o exclusivo con-
ceito Verde Vertical,  será entregue 
no dia 31 de janeiro, às 20 horas.  O 
renomado paisagista Benedito Ab-
bud assina a obra.

Vale
Após queda, as ações da Vale (VALE3) 
operaram em alta nesta terça-feira 
(29), na segunda sessão  após  o 
rompimento de sua barragem em 
Brumadinho (MG).  Por volta das 
14h55,  os papéis subiam 2,1%, a 
R$ 43,27.  Na segunda-feira  (28), 
as ações  fecharam  em queda de 
24,52%, a R$ 42,38.

crédito
Em dezembro de 2018 foi concretizada a 
primeira venda de créditos RTRS não-OGM 
ao mercado escandinavo. Os créditos RTRS 
não-OGM são resultado de um novo mo-
delo de certificação, lançado em 2018, que 
permite apoiar a produção de soja não-
-OGM certificada RTRS por meio do siste-
ma de créditos, mas sem obter essa soja 
fisicamente. Desta forma, os produtores 
RTRS não-OGM do Cerrado brasileiro re-
ceberam o primeiro apoio para continuar 
a produção responsável de soja não-OGM. 
A primeira transação foi realizada pela Fa-
zendas Bartira – que opera e investe em 
ativos agropecuários há mais de 30 anos 
no Brasil –  para as empresas escandinavas 
Skånemejerier AB , empresa de laticínios 
do sul da Suécia, e Unil AS - uma subsidiá-
ria integral da NorgesGruppen AS, líder de 
mercado nos setores de conveniência, va-
rejo e serviços de alimentação na Noruega.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

moda atacadiSta

Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda 
receberam mais de 9 milhões de pessoas em 2018

o Mega Moda, com-
posto pelos sho-
ppings de moda 

atacadista Mega Moda 
Shopping, Mega Moda 
Park e Mini Moda (espe-
cializado em moda in-
fanto-juvenil), contabili-
zou em 2018 o número 
de 9.187.685 pessoas 
em seus corredores. So-
mente em dezembro do 
ano passado, o fluxo foi 
de 1.492.202, e a maior 
parte dos clientes eram 
do interior de Goiás, 
Minas Gerais, Tocan-
tins, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e 
São Paulo.

Os compradores ata-
cadistas gastam em mé-
dia de R$ 3 a 5 mil em 
suas idas ao complexo. 
Além de toda a estrutura 

dos shoppings, contam 
ainda com toda a infra-
estrutura da Praça da 
Moda, que fica no Piso 
G3, espaço de serviços 
e marcas fortes como: 
Pronto Atendimento do 
Bradesco, Latam Cargas, 

DHL Cargas, JADLOG, 
Além do Olhar, LA Mo-
delagens e Matrizes, 
Planeta Celulares, Mega 
Papéis e Embalagens, 
Royal Salon Barbearia e 
Salão Unisex, Mega Pa-
pelaria, , entre outros, e 

com o Mega Moda Ho-
tel, interligado ao Mega 
Moda Shopping e com 
270 apartamentos.

O Grupo Martins Ri-
beiro é formado pelos 
dois maiores shoppin-
gs atacadistas do país: 

o Mega Moda Shopping, 
inaugurado em 2011, e 
o Mega Moda Park, inau-
gurado em novembro de 
2018, ambos na região 
da 44, em Goiânia, polo 
de moda que mais cresce 
no país, além de outras 

empresas como: Novo 
Mundo, Época Decora-
ções, Montreal, entre ou-
tras. O Mega Moda Hotel, 
o maior hotel de Goiânia, 
com 270 apartamentos, 
o Mini Moda - espaço 
especializado em moda 
infanto-juvenil, o Clu-
be de Costura  e a Praça 
da Moda também fazem 
parte do complexo, que 
oferece transfer exclusivo 
para os compradores que 
chegam pelo aeroporto 
Santa Genoveva.

O Mega Moda Shop-
ping possui área cons-
truída de 34 mil m2, com 
mais de 1.300 lojas e um 
amplo estacionamento. 
Com sua primeira etapa 
inaugurada em 2018, o 
Mega Moda Park terá até 
sua conclusão 66,5 mil 
m2 e 800 lojas, estacio-
namento para 80 ônibus 
e 1.000 carros, Praça de 
Eventos e Torre comer-
cial com mais de 120 sa-
las de escritórios, sendo 
o primeiro shopping de 
Goiás a ter um telhado 
verde e energeticamen-
te autossustentável. 

A maioria dos 
clientes eram 
do interior de 
Goiás, Tocantins 
e São Paulo
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O Mega Moda, composto pelos shoppings de moda atacadista Mega Moda Shop-
ping, Mega Moda Park e Mini Moda, contabilizou em 2018 o número de 9.187.685 
pessoas em seus corredores. Somente em dezembro do ano passado, o fluxo foi 
de 1.492.202, e a maior parte dos clientes eram do interior de Goiás, Minas Gerais, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Os compradores 
atacadistas gastam em média de R$ 3 a 5 mil em suas idas ao complexo.
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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

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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FutEbol 

Vila Nova oficializa volta ao OBA e começará 
a jogar em seu estádio já na próxima quinta

A pedido do Vila Nova, 
os jogos do Tigrão 
como mandante no 

Campeonato Goiano se-
rão realizados no estádio 
Onésio Brasileiro Alvaren-
ga. A mudança já foi ofi-
cializada pela Federação 
Goiana de Futebol (FGF), 
e o primeiro jogo no OBA 
será quinta(31), às 20h30, 
contra o Crac. Os ingres-
sos já estão à venda.

Ampliado em 2016, o 
OBA recebeu cinco jogos 
do Vila na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Depois 
de perder para Ceará e 

Náutico e vencer o Joinvil-
le, o time voltou ao Serra 
Dourada. Sem chances 
de acesso e sem risco de 
rebaixamento no fim da 
competição, o Tigre vol-
tou a atuar em sua casa 
contra o Brasil de Pelotas 
(vitória por 3 a 1) e Pay-
sandu (empate por 2 a 2).

O último jogo do Vila 
Nova no OBA foi em março 
de 2017, quando a equipe 
colorada bateu o Rio Verde 
por 2 a 1, no Campeona-
to Goiano. Desde então, o 
principal argumento para 
não atuar no estádio foi 
a qualidade do gramado, 
que foi revitalizado para 
voltar a sediar partidas. 
O clássico contra o Goiás, 
no segundo turno, tam-
bém será no OBA.

VALORES
Setor A (arquibancada 

com entrada pelo Bos-
que): R$ 60,00 (inteira) / 

R$ 30,00 (meia) – bene-
fício da meia-entrada é 
garantido com a Carteiri-
nha ID Jovem, Estudantes 
e Idosos (com apresen-
tação de documentação 
comprobatória no ato da 
compra do ingresso).

Setor B (tobogã) e C 
(arquibancada com escrita 
“Vila Nova FC”): R$ 40,00 
(inteira) / R$ 20,00 (meia) – 
benefício da meia-entrada 
é garantido com a Cartei-
rinha ID Jovem, Estudantes 
e Idosos (com apresen-
tação de documentação 
comprobatória no ato da 
compra do ingresso).

PROMOÇÃO
Na compra de ingres-

sos antecipados, do dia 
30/01/2019, nos pontos de 
vendas, o torcedor pagará 
preço de meia apresentan-
do o registro da Timema-
nia marcando o Vila Nova 
como time do coração.

Primeiro jogo da 
temporada no 
Onésio Brasileiro 
Alvarenga será 
diante do Crac
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Pontos de vendas:
n OnésiO BrasileirO alvarenga: 
quarta-feira (30/01) das 08h às 18h, quinta-fei-
ra(31/01) a partir das 08h.
n lOjas sherife: Shopping Portal Sul, Shop-
ping Portal Norte, Buriti Shopping, Rua 06 Cen-
tro, Rua 08 Centro, Senador Canedo, Avenida 
24 de Outubro – até quinta-feira (31/01), respei-

tando os horários de funcionamento de cada 
estabelecimento.
n lOja naçãO COlOrada: Rua 256 St. 
Universitário (OBA) – até quinta-feira (31/01), 
respeitando os horários de funcionamento do 
estabelecimento.
n venda Online – Meu Bilhete
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