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n Nos últimos 30 anos, Rubens Sar-
dinha só deixou de ser diretor parla-
mentar da Assembleia por um breve 
período, na gestão de Jardel Sebba. 
Agora, ele perdeu o cargo para o ex-
-deputado Luís Cesar Bueno. 

n A avaliação no meio jurídico é que 
Jayme Rincón não escapa ileso dos 
processos a que responde na Justiça 
Federal, depois que admitiu ser o 
dono dos R$ 1 milhão apreendidos 
na sua casa e na do seu motorista.

n A derrota do governo na eleição 
para presidente da Assembleia sur-
preendeu, mas muito mesmo: é que 
se esperava um passeio de Ronaldo 
Caiado, do alto da sua experiência 
de 30 anos como parlamentar.

n Com pouco mais de um mês de 
mandato, Ronaldo Caiado ainda 
tem 40% dos cargos de direção 
do seu governo para preencher. 
Há pastas importantes em aber-
to, como a Agehab e a Agrodefe-
sa, dentre outras.

n O vice-governador Lincoln Tejo-
ta entrou mudo e saiu calado da 
sessão da Assembleia que elegeu 
Lissauer Vieira como novo pre-
sidente. Ele era – era – uma das 
esperanças de reação do governo 
para evitar a derrota.

n Nunca um deputado ganhou uma 
eleição para presidente da Assembleia 
falando tão pouco quanto Lissauer 
Vieira. Pelo menos publicamente. Nos 
bastidores, sobraram conversas. E, 
pelo visto, muito bem sucedidas. 

n Quando ensaiava colocar a cabeça 
para fora ajudando os deputados a 
derrotar o governo na eleição para 
presidente da Assembleia, Marconi 
Perillo foi surpreendido com a cace-
tada do arresto do seu patrimônio.

n Entre o Tribunal de Contas do Esta-
do e o Palácio das Esmeraldas, o clima 
azedou com as constantes críticas de 
Ronaldo Caiado à aprovação de con-
tas irregulares dos governos do Tem-
po Novo. Mas o troco ainda virá.

n É estranho: a função de contro-
lador geral do Estado é essencial-
mente técnica, mas para o lugar foi 
nomeado um ex-candidato a depu-
tado distrital por Brasília, Henrique 
Ziller, que perdeu a eleição pelo PSB. 

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

A eleição de Lissauer Vieira para a presidência da Assembleia Legisla-
tiva deixou sequelas que vão exigir do governador Ronaldo Caiado um 
esforço que ele, talvez, ou não está disposto ou não acredita que deve 
fazer. Desde que foi eleito até hoje, quando já completou mais de mês 
de mandato, Caiado nunca chamou deputados para conversar nem de-
senvolveu algum tipo de relacionamento mais significativo com qual-
quer um deles. E acredita que não deve ceder espaços no governo em 
troca de apoio parlamentar. Essa posição do novo governador vai difi-
cultar a normalização das relações com a Assembleia, coisa que seria 
fácil de alcançar caso ele credenciasse interlocutores como o secretário 
de Governo Ernesto Roller ou mesmo o vice-governador Lincoln Tejota 
(ambos são ex-deputados experientes). Roller e Tejota até atuaram nas 
articulações para a escolha do novo presidente, mas com as mãos vazias, 
sem nada a oferecer aos deputados. Não podia dar e não deu certo.
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a BaNcaDa FEDERal E o cooRDENaDoR QUE NÃo cooRDENa
A reunião dos senadores e deputados federais goianos, em Brasília, que escolheu Flávia Morais como coordenadora, contou com a 
presença de Jovair Arantes – o único dos derrotados na eleição passada que compareceu. Ninguém entendeu o motivo. É tradição que 
os parlamentares de cada Estado tenham um “líder” para falar por eles em Brasília, mas de pouca função ou utilidade além da coorde-
nação de um acordo para o preenchimento dos cargos do governo federal em Goiás, hoje, em sua maioria, entregue a funcionários de 
carreira, mas mesmo assim abençoados por um senador ou deputado federal do Estado. 

DiSpUta ENtRE WilDER MoRaiS E aDRiaNo Da RocHa liMa
Está cada vez mais crítica a disputa de poder entre Wilder Morais, secretário de Indústria e Comércio, e Adriano da Rocha Lima, secretário de 
Desenvolvimento e Inovação. Wilder não abre mão – e tem lógica – de levar para a sua recém-criada pasta os organismos, como o programa 
de incentivos fiscais Produzir, que atuam próximos ao empresariado, mas Rocha Lima resiste e, no primeiro embate, ganhou a parada 
com a decisão do governador de que o Produzir fica na SEDI – sob o argumento de que teria a ver com políticas de desenvolvimento 
estratégico do Estado. Em uma cerimônia, há poucos dias, presidida por Caiado, em que foram anunciados novos empreendimentos 
industriais para Goiás, Wilder não deu as caras. Quem comandou a reunião, com um longo discurso, inclusive, foi Rocha Lima. 

caiaDo cUMpRE a pRoMESSa, MaS BENEFiciaDoS REclaMaM
Eis aí um bom exemplo sobre como são infinitas e perpétuas as demandas do funcionalismo estadual: na campanha, Ronaldo Caiado prome-
teu acabar com a 3ª classe dos soldados da Polícia Militar e unificar todos em uma só categoria, assumiu o governo e “cumpriu”, mas o que 
conseguiu foi aumentar ainda mais a insatisfação dos 2.661 profissionais supostamente beneficiados. É que Caiado usou a palavra “equipara-
ção”, que presume que todos seriam incluídos em uma classe só, nesse caso a 1ª, mas não foi o que aconteceu, pois a medida do governador 
apenas promoveu quem estava na 3ª para a 2ª classe, o que, para a soldadesca, não era o almejado. Os perfis do governador nas redes sociais 
foram inundados de reclamações. Os salários mais do que dobraram, mas eles querem mais, ou seja, todo mundo na 1ª classe.

lEGiSlatiVo NÃo SUBMiSSo ao EXEcUtiVo É aVaNÇo paRa GoiÁS
Talvez sem muita consciência de que acabaria alcançando esse objetivo, o movimento da maioria dos deputados estaduais que ele-
geu Lissauer Vieira como o novo presidente da Assembleia, não submisso ao Executivo, vai dar uma contribuição histórica para o 
progresso político de Goiás ao vestir no Legislativo o figurino da independência que servirá de contrapeso e de freio que no final das 
contas será positivo para o mandato do governador Ronaldo Caiado – e principalmente por se tratar de Caiado. Do ponto de vista dos 
interesses da sociedade, que é a beneficiária de uma gestão que se mostre equilibrada e responsável nos seus atos, pode se tratar de 
um avanço: a Assembleia, enfim, poderá realmente moderar a ação do Executivo, que a partir de agora terá que se mostrar cauteloso 
e prudente em dobro ou em triplo quanto aos projetos e aos temas que submeterá à apreciação da Casa. Bom, mas muito bom para 
Goiás. Caiado, se ganhou sozinho a eleição para governador, sozinho não governará porque são momentos diferentes e desiguais.

GoVERNo coNtiNUaRÁ FEcHaDo a iNDicaÇÕES políticaS
O colunista Divino Olávio, daqui do Diário Central, aposta que vai quebrar a cara quem esperar qualquer evolução na articulação do 
novo governo por conta de algum recuo nas posições de Ronaldo Caiado. “Ele não muda, está convencido do acerto das suas deci-
sões”, diz o colega jornalista. Isso pode significar que o governo continuará fechado a indicações dos deputados, atitude que teve papel 
fundamental na construção do movimento independente na Assembleia e a consequente eleição de Lissauer Vieira às margens da in-
fluência do Palácio das Esmeraldas. Divino Olávio lembra a biografia limpa de Caiado, que passou incólume por sucessivos escândalos 
de corrupção em Goiás e no país e que ele pretende preservar, custe o que custar, mesmo com abalos na base de apoio do governo – e 
assim concessões não serão feitas de jeito nenhum. Goiás é que terá de se adaptar ao governador, não ele a Goiás.

ElEiÇÃo paRa pRESiDENtE Da aSSEMBlEia DEiXoU SEQUElaS 
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PrEsidência

Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado

com 42 votos, o sena-
dor Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) foi eleito 

no último sábado  (2) em 
primeiro turno presidente 
do Senado para os próxi-
mos dois anos. O principal 
opositor de Alcolumbre, o 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), retirou a can-
didatura na tarde de hoje.

Renan Calheiros teve 5 
votos. Espiridião Amin (PP-
-SC) ficou com 13 votos, 
Ângelo Coronel (PSD-BA) 
teve 8 votos, Reguffe re-
cebeu (sem partido-DF) 6 
votos e Fernando Collor 
(Pros-AL) ficou com 3 votos

Senador de primeiro 
mandato, Alcolumbre teve 
uma atuação discreta nos 
primeiros quatro anos de 
mandato no Senado. Na 
disputa pelo comando da 
Casa, revelou-se um hábil 
articulador, congregando 
os adversários de Renan 
Calheiros e os aliados do 
governo federal.

O novo presidente 
contou com o apoio do 
ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, também 
filiado ao DEM.

Aos 41 anos, o sena-

dor estreou na política 
no início deste século. Foi 
vereador em Macapá, três 
vezes deputado federal 
e chegou ao Senado em 
2015. Nas eleições de ou-
tubro passado, concorreu 
ao governo do Amapá e 
ficou em terceiro lugar.

É um dos mais jovens 
senadores a assumir a 
presidência da Casa. 

Eleição
A eleição para a pre-

sidência do Senado foi 
marcada por um embate 
sobre se a votação seria 
aberta ou secreta. Na úl-
tima sexta-feira (1º), após 
cinco horas de sessão, a 
maioria dos parlamen-
tares decidiu pelo voto 
aberto. Mas uma decisão 
do presidente do Su-

premo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli deter-
minou que a votação de-
veria ser secreta.

A eleição foi feita em 
cédulas e teve que ser 
realizada duas vezes, 
pois na primeira apura-
ção foi encontrada uma 
cédula a mais na urna. 
Após ser suspensa on-
tem, a sessão começou 

hoje por vota das 12h.

Transparência
Em seu discurso ain-

da como candidato, Al-
columbre prometeu, se 
eleito, ampliar a trans-
parência dos atos le-
gislativos e de todos 
os fatos envolvendo o 
Senado. “O Senado deve 
se balizar pelos pilares 

da independência, trans-
parência, austeridade e 
protagonismo. Os desa-
fios do atual momento 
brasileiro são imensos. 
Por um lado, a complexa 
crise fiscal exige refor-
mas urgentes a fim de 
corrigirmos as distor-
ções. Por outro, é preci-
so reverter a profunda 
crise política que minou 
a confiança nos políti-
cos”, disse Alcolumbre, 
acrescentando que o 
povo clama por um novo 
modelo de fazer políti-
co. “Mais igualitário, mais 
democrático e com ampla 
participação cidadão”.

Em nota, a Presidên-
cia da República cumpri-
mentou Alcolumbre e o 
deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), reeleito ontem 
(1º) presidente da Câma-
ra dos Deputados. 

“A Presidência da Re-
pública cumprimenta o 
Dep Rodrigo Maia e o 
Senador Davi Alcolum-
bre pelos resultados 
obtidos nas eleições das 
presidências da Câma-
ra e do Senado, conso-
lidando nossa tradição 
democrática e certos do 
compromisso das duas 
casas com os anseios do 
povo e com o melhor in-
teresse do Brasil. 

Senador foi eleito 
com 42 votos

alEgo 

Lissauer Vieira é eleito novo presidente 
da Assembleia Legislativa de Goiás

Os deputados elegeram 
a nova mesa diretora da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás  (Alego), na 
última sexta-feira (01). Fo-
ram candidatos os deputa-
dos Humberto Teófilo (PSL) 
e Lissauer Vieira (PSB), con-
fira no quadro como ficou a 
composição fina.

Após vencer o pleito com 
37 votos, o deputado e ago-
ra presidente Lissauer Vieira 
falou que fará uma legisla-
tura de respeito aos outros 
poderes. “Quero manter essa 
casa em harmonia”, disse.

O deputado Álvaro Gui-
marães (DEM) era o mais 
cotado para o pleito. “Eu era 
o mais favorito até 15 dias 
atrás, porém tudo mudou no 
início desta semana, com o 

nome do deputado Lissauer 
Vieria (PSB), que inclusive 
me declarou apoio na tribu-
na desta casa”, contou.

O delegado e deputa-
do Humberto Teófilo (PSL) 
disputou a eleição contra 
o deputado Lissauer Vieira 
(PSB), mas obteve apenas 
quatro votos. Ao subir na tri-
buna, o delegado destacou 
que pretende acabar com 
as mordomias da Assem-
bleia. “Temos que acabar 
com esse tanto de cargo co-
missionado, e empossar as 
pessoas que passaram no 
último concurso” disse.

Perfil
O deputado Lissauer 

Vieira (PSB) foi eleito com  
37.550 nas eleições em 

Outubro do ano passado, 
começando sua trajetó-
ria política aos 16 anos. 
Em 2012 coordenou uma 
coligação, vitoriosa, de 
reeleição para prefeito e 
vereadores de Rio Verde. 
Em 2013 assumiu a Secre-
taria Municipal de Comu-
nicação da cidade, onde 
permaneceu até ser eleito 
para deputado estadual.

É representante na As-

sembleia Legislativa do es-
tado de Goiás (Alego) da 
região sudoeste do esta-
do, em especial o municí-
pio de Rio Verde, localiza-
do a 220 Km de Goiânia. 
Atualmente é filiado ao 
Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB), onde, ao lado 
da senadora Lúcia Vânia, 
entre outras lideranças 
políticas, defende a ban-
deira do agronegócio.
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PrEsidEntE: lissauEr ViEira (PsB)
1° Vice – presidente: Dr. Antonio (DEM)
2° Vice – presidente: Rafael Gouveia (DC)
1° Secretário: Cláudio Meirelles (PTC)
2° Secretário: Júlio Pina (PRTB)
3° Secretário: Gustavo Sebba (PSDB)
4° Secretário: Iso Moreira (DEM)

CONFIRA A COMPOSIÇÃO FINAL
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Revitalização 

Parque Fonte nova recebe 
mil mudas de árvores nativas

o projeto Viver Cida-
de, ação da Prefei-
tura de Goiânia por 

meio da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma)
e TV Anhanguera, realizou 
o plantio de mil mudas de 
espécies nativas do Cerra-
do no Parque Fonte Nova, 
no Jardim Fonte Nova, na 
manhã deste sábado, 02, 
em Goiânia. A iniciativa 
contou com a presença do 
prefeito Iris Rezende. Além 
da distribuição das mudas, 
foram realizadas oficinas 
de plantio e compostagem 
e atividades para crianças. 

Entre as atividades, 
instrução para plantio 
de mudas; descarte cor-
reto do lixo; espécies 
corretas para plantio em 
calçadas; distribuição de 
mudas; plantio em áreas 
de nascente; oficina de 

compostagem; oficina de 
ervas medicinais; oficina 
de pintura para crianças 
e brinquedos infantis. 

O prefeito Iris Rezende 
parabenizou a iniciativa de 
um projeto que tem como 
objetivo humanizar a cida-
de. ‘Que o verde prospere a 
cada dia e ocupe mais es-
paço”, disse. O prefeito des-
tacou o fato de Goiânia ser 
a segunda cidade do mun-
do com mais área verde 
por habitante, com mais de 
mil praças e 40 parques e 
avenidas largas. ‘Goiânia é 
uma cidade humana, onde 
as pessoas se sentem bem, 
com lugar pra passear, le-
var os filhos”, destacou.

A ação também contou 
com a equipe de ‘Educação 
Ambiental Pelos Parques’, 
parceria entre a AMMA 
e SME, com trabalho na 

escola e parques. Desde 
o início deste verão, são 
levadas palestras para 
crianças, atividades peda-
gógicas diversificadas. O 
projeto está somando à 
ação de plantar e arborizar 
escolas da capital. Des-
de dezembro são levadas 
mudas às unidades, com 
15 escolas já atendidas. 
Ao todo, serão 50 escolas 
atendidas neste período 
chuvoso, que se conclui em 
março. É uma ação da atual 
gestão que tem demanda-

do agenda a semana toda, 
conforme explicou Maria 
Letícia Barbosa, coordena-
dora da SME. “A proposta é 
em parceria com viveiros e 
conta com o apoio da co-
munidade para conseguir 
mudas. Árvores frutíferas, 
de pequenos e médio por-
te. Toda comunidade esco-
lar e comunidade abraçou 
a ideia do verde”, explicou.

Maria Lucena, que mora 
no Recreio Panorama, trou-
xe seu neto Enzo Lucena, 
seis anos, para participar 

da ação. Ao lado do pre-
feito Iris Rezende ele fez 
o primeiro plantio, de uma 
muda de Sangra D’água. 
“Ensino meu neto a valo-
rizar o verde. Nossa cida-
de tem qualidade de vida, 
pois não existe um bairro 
que não possua uma pra-
ça, um canteiro ou pelo 
menos um parque por per-
to”, afirmou Lucena. A San-
gra D’água é uma espécie 
apropriada para lugares 
úmidos. “Outra espécie que 
também vamos plantar em 

lugares como esse é a Po-
roroca, para preservação 
das nascentes, em luga-
res brejosos, que preserva 
nascentes e lagos”, explica 
o presidente da AMMA, 
Gilberto Marques Neto. 
Gilberto acrescenta que 
em lugares sem nascen-
tes são plantados Aroeira, 
Pimenteiras, Ypês diversos, 
Jabobazeiros. “A distribui-
ção à população será de 
quaresmeiras, Aroeira, pi-
menteiras, Jacara”ndá-Mi-
moso e Angico”, pontuou. 

Ação da Prefeitura, em parceria 
com a TV Anhanguera reforça 
trabalho já realizado pela Amma de 
recuperar nascentes, áreas verdes 
e revitalizar parques na capital
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  Margot Robbie revela no Instagram o 
novo visual de sua personagem Arlequina 
no filme Aves de Rapina! Ela, diferente de 
antes, está com uma franjinha e cheia de 
apetrechos novos em sua roupa colorida 
com um top rosa.

  Aquaman, dirigido por James Wan, se 
tornou o filme com maior lucro da DC no 

Brasil e internacionalmente! De acordo com 
o Box Office Mojo, o mais novo longa do 
herói arrecadou US$ 1,090 bilhão 
mundialmente, sendo 316 milhões só nos 
EUA.

  O mais novo filme do Coringa estreia no 
próximo dia 4 de outubro de 2019. Ainda 
falta um certo tempo e, em plena fase de 

pré-produção, a atriz Zazie Beetz andou 
dando detalhes dos bastidores durante uma 
entrevista para a MTV. Segundo ela, todo o 
roteiro do longa foi reescrito pouco antes 
das filmagens.

  Cage The Elephant está realmente de 
volta e já lançou trecho da nova música, o 
nome da faixa é Ready To Let Go.

FEsTa Da FaNTasia
Os ingressos físicos do primeiro lote da edição 

2019 da Festa da Fantasia já estão à venda. 
Os pontos de venda são a loja de produtos 

country masculinos Texas Centers (TXC), na 
Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, 
e a loja de sapatos masculinos Noha, no Piso 

2 do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. A 
24ª edição consecutiva da Festa da Fantasia, 

a maior do Brasil em seu gênero, acontece 
no próximo dia 4 de maio, sábado, e desta 
vez com uma novidade: a participação da 

Aviões Fantasy. Com um line up inesquecível 
preparado pelos melhores DJs da atualidade, 
a edição 2019 da Festa da Fantasia promete 
entrar para a história. Os ingressos também 
estão disponíveis online, nos sites Baladapp 
e TicMix e não há taxas de conveniências no 

parcelamento do ingresso por meio do cartão 
de crédito. Mais informações pelo telefone (62) 

3434-8450 ou pelo WhatsApp  (62) 9-9305-
7463.

TaTUaGEM
Acaba de ser inaugurado na Casa do Zôto o 

Kymera Tattoo Studio. Os tatuadores Thiago 
Lima e Victor Godoi atuam na área há três anos 
e se dedicam aos estilos preto, com sombras e 
full color. Lima fez especializações em Desenho 

e Pintura, pelo Coletivo de Artes Visuais Basileu 
França, e Godoi foi aprendiz do renomado 

tatuador Jander Rodrigues.

oFiciNa DE sliME
O Shopping Bougainville promove, a partir de 

amanhã (1º), e todas as demais sextas-feiras 
de fevereiro, uma oficina de slime, que será 

conduzida pela empresária especializada em 
eventos, Pri Magalhães. As oficinas acontecem 

sempre a partir das 17h, no Piso 1, ao lado do 
Café do Mundo, e são voltadas a crianças de 4 a 
13 anos, que devem se inscrever no próprio local 
mediante uma taxa de R$ 20. O slime, também 

conhecido como “geleca” ou “amoeba” é a 
última sensação entre crianças e adolescentes.

clUBE DE cosTURa
“Expectativas para o Oscar” é o tema que 
movimentará o Clube de Costura no mês 

de fevereiro. No dia 20, às 19h, o bate-papo 
gratuito receberá Aline Couto, estilista e 

consultora de imagem, Guilherme Rezende, 
Designer de Moda formado pela UFG e 

membro da equipe do Clube do Costura e 
Nathan Oliveira, Designer de Moda também 

formado pela UFG e fundador da NOD 
(@-usenod), e dono do canal Yes, Hunny!! no 

Youtube, para discutir e compartilhar ideias 
sobre os filmes indicados, bem como sua 

representatividade na moda e na sociedade. 

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Aniversário - O ex-lutador de boxe, Éder Jofre e sua filha Andrea Jofre prestigiaram os 85 anos 
de vida do empresário e proprietário da empresa de tecnologia Mecat, Attilio Turchetti.

Comemoração - Dagmar dos Reis Issa (rosa) reuniu na sua 
residência os amigos Marcos Baruck, Rosangela Pontes, Laís 
Batista Silva e Emir Carlos Issa e comemorou seu aniversário.

2 3

4

Pizza - Vanessa Jucá, Thais Peres e Ana Carolina 
Andrade na inauguração da primeira unidade goiana 
da franquia de pizzaria “fast-casual”, Pizza Studio.
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Vinhos e Jazz - Dudão melo, Carina duarte e Erí tavares 
no 1º Vinhos e Jazz Festival que aconteceu em Goiânia.
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novo preço
O McDonald’s apresenta uma no-
vidade para os apaixonados pe-
los Clássicos do Dia. Os sete san-
duíches consagrados e campeões 
de vendas  Triplo Tasty,  McNífico 
Bacon,Triplo Burger Bacon,  Big 
Mac,Cheddar McMelt,  Quarterão 
e Triplo Cheeseburger, que fazem 
parte do menu promocional da 
rede, passam a custar R$ 7,90 . 
O novo preço vale para todos os 
restaurantes do Brasil, unindo 
sabor, qualidade e valor ainda 
mais acessível.   

indústria
A produção industrial subiu 
0,2% em dezembro em com-
paração ao mês de novembro e 
teve alta de 1,1% em 2018, se-
gundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Apesar do resultado positivo, 
houve perda de ritmo ao longo 
do ano. Para o IBGE, isso ocor-
reu devido a greve de caminho-
neiros, em maio, das eleições, 
da crise na Argentina e do ele-
vado nível de desemprego. Em 
relação a dezembro de 2017, a 
produção caiu 3,6%.

energia
A Air Liquide, empresa com atua-
ção global no segmento de gases 
industriais e medicinais, adquire 
participação no capital da em-
presa canadense Hydrogenics 
Corporation, especializada em 
equipamentos para produção de 
hidrogênio por eletrólise. Com 
essa negociação, a companhia 
avança na busca de alternativas 
sustentáveis para geração de 
fontes mais limpas de energia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Com corte de 21 mil cargos, governo 
quer economizar R$ 209 mi por ano

o governo preten-
de economizar R$ 
209 milhões por 

ano com o corte de 21 
mil cargos comissiona-
dos. Segundo a Secretaria 
Especial de Desburocra-
tização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério 
da Economia, o decreto 
com a reestruturação de 
funções e gratificações 
técnicas em toda a Espla-
nada dos Ministérios será 
editado ainda este mês.

De acordo com a pas-
ta, a iniciativa contribuirá 
para simplificar a gestão 
e enxugar a diversidade 
de cargos e comissões. 
O Ministério da Econo-
mia não detalhou a dis-
tribuição dos cortes por 
órgãos nem por tipos de 
cargos, mas informou que 

pretende extinguir al-
gumas gratificações de 
legislação muito antiga, 
algumas que não estão 
sendo ocupadas e outras 
de baixo valor individu-
al, que não representam 
função de chefia.

A mudança não ne-
cessariamente significará 
que 21 mil pessoas se-
rão demitidas. Isso por-

que a maior parte dos 
cargos em comissão é 
ocupada por servidores 
concursados escolhidos 
para chefias ou funções 
de confiança. Segundo o 
Ministério da Economia, 
o decreto pretende ade-
quar a estrutura às neces-
sidades da administração 
pública e evitar, no futuro, 
a ampliação dos gastos 

com a ocupação dos car-
gos que ficaram vagos e 
as gratificações que dei-
xaram de ser pagas.

Estatísticas
Segundo o Painel Es-

tatístico de Pessoal do 
Ministério da Economia, 
o governo anterior termi-
nou com 99.833 cargos 
comissionados, funções 

e gratificações técnicas. 
Desse total, o Poder Exe-
cutivo Federal detinha 
33.852 (33,9%); e as fun-
dações federais, 14.629 
(14,7%). As autarquias 
federais concentravam 
a maior parte: 50.804 
(50,9%). A Secretaria Es-
pecial de Desburocrati-
zação não informou se o 
corte dos cargos, funções 
e gratificações ocorre-
rá apenas no Executivo 
Federal ou se também 
abrangerá as fundações e 
autarquias.

As informações de ja-
neiro ainda não estão com-
piladas. Até agora, apenas 
o Ministério da Economia 
detalhou os cortes provo-
cados pela fusão de quatro 
pastas das gestões ante-
riores – Fazenda; Planeja-
mento; Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços; e parte 
do Trabalho. A nova estru-
tura enxugou 2.987 cargos 
– 243 de Direção e Asses-
soramento Superior (DAS), 
389 Funções Comissiona-

das do Poder Executivo 
(FCPE), restrita a servido-
res concursados, e 2.355 
funções gratificadas.

Fusões
O maior potencial de 

redução de cargos comis-
sionados está nos minis-
térios nascidos da união 
de pastas antigas. Além 
da Economia, classificada 
como superministério, 
a nova estrutura da Es-
planada dos Ministérios 
têm três pastas resul-
tantes de fusões.

O Ministério da Justi-
ça incorporou a pasta de 
Segurança Pública e a 
secretaria do Ministério 
do Trabalho que cuidava 
dos registros sindicais. O 
Ministério da Cidadania 
reuniu as antigas pastas 
de Desenvolvimento So-
cial, Cultura e Esporte. O 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional nasceu 
da junção dos antigos mi-
nistérios das Cidades e da 
Integração Nacional. 

Decreto está 
previsto para sair 
ainda este mês
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A Fast Açaí e a Red Bull formalizarão sua parceria em um evento exclusivo para 
franqueados e colaboradores da rede. A partir de fevereiro, a franquia goiana 
de açaí, com unidades em 12 estados e no Distrito Federal, passará a vender os 
energéticos da marca, incluindo o “The Açaí Edition”, que contém os mesmo in-
gredientes de alta qualidade do Red Bull Energy Drink, mas com sabor de açaí.
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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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Goiás vence o Atlético Goianiense por 3 a 0 

Foi o segundo clássico em casa, 
a segunda vitória sobre um dos 
maiores rivais na capital. O 

Goiás venceu o Atlético no Estádio 
Hailé Pinheiro e se consolidou na 
liderança do Campeonato Goiano 
com 15 pontos, oito de vantagem 
para Goianésia e Crac que estão 
atrás do esmeraldino no Grupo A.

O primeiro gol do Verdão saiu numa 
cobrança de falta do zagueiro Rafael 
Vaz, aos 28 minutos do primeiro tempo. 
O experiente jogador contou com um 
desvio na barreira para mandas a bola 
para o fundo das redes do adversário.

No segundo tempo Michael conse-
guiu se livrar da forte marcação e acer-
tou um belo chute de fora da área. Com 
mais este gol Michael agora é o artilhei-
ro do Goianão com 4 gols marcados.

A partida virou goleada quando 
Yago fez bela jogada pela lateral e en-
controu Renatinho livre para marcar o 
terceiro gol esmeraldino.

Na próxima rodada o Goiás visita 
o Iporá no Estádio Ferreirão, sábado 
(09), às 16h30.

Com gols de Vaz, 
Michael e Renatinho, 
Verdão leva a melhor
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