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n A oposição ainda não definiu o seu 
líder na Assembleia, que sairá de um 
consenso obrigatório entre o PSDB 
(6 deputados) e o PT (2). Só mesmo 
um governo como o de Ronaldo 
Caiado para que tucanos e petistas 
caminhem juntos. 

n José Nelto surpreendeu ao ganhar a 
liderança do Podemos na Câmara Fe-
deral e conseguir um assento privile-
giado na mesa que decide sobre o an-
damento da Casa, em sintonia estreita 
com o presidente Rodrigo Maia.

n O programa Goiás na Frente cele-
brou quase R$ 600 milhões em convê-
nios com os municípios, mas só repas-
sou menos de R$ 200 milhões e ficará 
para a história como o maior engodo 
dos governos do Tempo Novo. 

n O ex-governador Marconi Perillo 
está por trás do lançamento do nome 
da professora Raquel Teixeira para pre-
sidir o diretório estadual do PSDB. Ela 
é nome da mais exclusiva confiança 
dele e, claro, deverá ser a escolhida. 

n A nomeação de Wesley Borges 
como diretor-geral da Assembleia 
não tem o dedo de Vilmar Rocha, a 
quem ele é realmente ligado, mas de-
correu de indicação do deputado Iso 
Moreira, cuja campanha coordenou.

n O ex-governador Zé Eliton, que está 
circulando novamente em Goiânia, 
adiou para o meio do ano a abertura 
do seu escritório de advocacia. Não 
terá sócios e sim apenas ele mesmo à 
frente dos trabalhos. 

n Lissauer Vieira, em uma série de 
entrevistas após ser eleito presi-
dente da Assembleia, ressaltou 
sempre que a sua orientação prio-
ritária será atuar em completa in-
dependência em relação ao Palácio 
das Esmeraldas. 

n Faculdades e universidades parti-
culares com R$ 80 milhões a receber 
do programa Bolsa Universitária, que 
esperavam parcelamento em 4 anos, 
ficaram eufóricas com a decisão de Ro-
naldo Caiado de pagar tudo neste ano. 

n Continua repercutindo muito mal e 
gerando indignação a foto que mostra 
o deputado estadual Amauri Ribeiro 
sentado no plenário, com a mulher no 
colo, durante a sessão de abertura da 
Assembleia dia 1º de fevereiro.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

O governo Ronaldo Caiado parece precisar desesperadamente de um Onyx Loren-
zoni para a mediação com a classe política. O melhor candidato ao posto, por en-
quanto, é o secretário de Governo Ernesto Roller. Onyx  é o ministro da Casa Civil do 
presidente Jair Bolsonaro e foi quem desenvolveu as articulações bem sucedidas 
para apoiar a eleição de Rodrigo Maia a presidência da Câmara Federal (ambos são 
do DEM) e também de Davi Alcomlumbre (também do DEM) para a presidência do 
Senado, o que deu robustez política para o governo federal nos seus momentos ini-
ciais. A exemplo de Onyx, que foi deputado federal por cinco mandatos, Roller tam-
bém tem experiência política (deputado estadual por dois mandatos e prefeito de 
Formosa) e jogo de cintura para enfrentar as complexas exigências da negociação 
com o parlamento. Só depende de Caiado que ele seja credenciado para o trabalho.
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NoVo GoVERNo coMplEta MaiS DE MÊS SEM EStaR coMplEto
Quatro meses depois de ter sido eleito, a 7 de outubro do ano passado, e mais de um mês após a posse, o governador Ronaldo Caia-
do ainda não completou o seu quadro de auxiliares. Dezenas e dezenas de superintendências, coordenações e diretorias não estão 
preenchidas, além de órgãos importantes que seguem sem comando, como a Junta Comercial, a Fapeg e a Agehab. Com tanto espaço 
disponível, é de se estranhar que Caiado tenha sido derrotado na eleição para presidente da Assembleia exatamente por ter desper-
tado a insatisfação dos deputados com a sua recusa em ceder espaços na administração. No núcleo político do novo governo, sob o 
comando do secretário Ernesto Roller, prevalece a tese de que fevereiro deve ser marcado pelo chamamento à classe política para ofe-
recer sugestões e receber alguma participação no 2º e 3º escalões. Consta que, pessoalmente, Caiado seria contra essa flexibilização.

MaNUtENÇÃo Do BolSa UNiVERSitÁRia pREciSa SER REViSta
Logo nos dias iniciais da sua gestão, Ronaldo Caiado anunciou a manutenção do programa Bolsa Universitária e ainda premiou as faculdades 
e universidades particulares com o compromisso de que o passivo de mais de R$ 80 milhões seria quitado dentro deste ano. Hoje, está claro 
que o governador se precipitou. Além de insustentável financeira, diante das dificuldades de caixa do Estado, o Bolsa Universitária não aten-
de aos interesses do desenvolvimento estratégico estadual, pelo elevado volume de estudantes que financia fora da área técnica e, portanto, 
formando profissionais em cursos como o de Direito, que tem o mercado de trabalho saturado. O programa, tal como existe, é de assistência 
social, o que não tem o menor sentido e precisa ser revisto, caso ainda venha a ser mantido – quando o ideal aparentemente é a sua extinção.

aS BoaS SUGEStÕES Do SiNDiFiSco paRa RESolVER a cRiSE FiScal
Ao contrário das expectativas geradas com relação a uma milagrosa ajuda do governo federal, a crise fiscal do Estado pode ser resolvida com 
medidas que estão ao alcance do governador Ronaldo Caiado, como provam as sugestões anunciadas pelo Sindifisco – o sindicato que repre-
senta os fiscais e auditores da Secretaria da Fazenda. Tudo muito simples, indo direto ao ponto, ou seja, o Estado só se ajustará pelo aumento 
da arrecadação (as despesas são inelásticas e, como as da folha de pessoal, crescem vegetativamente) e isso só acontecerá com a eliminação 
dos privilégios das empresas beneficiadas por incentivos fiscais e outras regalias tributárias, como por exemplo a farra dos créditos outor-
gados ou não e das concessões de créditos especiais, além da criação de uma contribuição financeira sobre as commodities estaduais 
(o que equivale a um novo imposto). Problema e grande: mexer com isso corresponde ao mesmo que cutucar um vespeiro com a vara 
curta, despertando a ira do setor empresarial, e aí é preciso que o governador tenha coragem sobrando. Caiado tem? Deveria ter. 

pRocESSo DE GilMaR MENDES coNtRa KREBS cHEGoU ao tJ
Com 12 páginas e assinada por uma das melhores bancas de advocacia de Brasília, a Mudrovitsch & Asso-
ciados, chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a queixa-crime do ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes contra o promotor Fernando Krebs – que, em entrevista à rádio Brasil Central, 
chamou Gilmar de “maior laxante do Brasil, por soltar todo mundo, sobretudo criminosos do colarinho 
branco”. Antes, o processo passou pelo Superior Tribunal de Justiça, para o estabelecimento de compe-
tência, quando ministros que nele despacharam consideraram a ofensa “grave”. No momento, Fernando 
Krebs é candidato a procurador-geral, disputando o cargo com mais nove colegas.

EXtiNÇÃo SUMÁRia Do GoiÁS Na FRENtE ERa ÚNica altERNatiVa
A decisão de encerrar o programa Goiás na Frente, aquele que foi sem nunca ter sido, demorou, mas finalmente foi tomada pelo governo 
Ronaldo Caiado logo após completar um mês. Os prefeitos que acreditaram nas promessas de repasse e fizeram obras ou licitações com base 
nesses recursos fantasiosos vão ficar com um prejuízo grande no colo. O Goiás na Frente não tinha a menor sustentação estratégica, já que 
pulverizava preciosas verbas públicas em recapeamento de asfalto urbano, reforma de prédios e até eventos como rodeios-show e festivais 
gastronômicos, que não têm nenhuma repercussão no desenvolvimento geral do Estado ou mesmo na redução de desigualdades sociais. 
Simplesmente não havia outra alternativa para o programa que não a extinção sumária – o que finalmente aconteceu. 

RollER poDE SER o oNYX loRENZoNi Do GoVERNo caiaDo
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honra

Homenageados bombeiros e cadelas 
que trabalharam em Brumadinho

os seis bombeiros 
militares goianos, 
juntamente com as 

cadelas farejadoras, que 
contribuíram no trabalho 
de buscas às vítimas do 
rompimento da barra-
gem em Brumadinho, em 
Minas Gerais, foram ho-
menageados nesta terça-
-feira, dia 5, pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 
Ele conversou com os 
militares que participa-
ram da operação, acari-
ciou os animais e conhe-
ceu parte do trabalho 
realizado em Minas.

“Fiz questão absoluta 
de estar aqui porque esse 
evento tem um significado 
maior, ele tem aquilo que é 
exatamente o sentimento 
do povo goiano. É o senti-
mento da lealdade, da grati-
dão, da competência, da ho-
nestidade, da solidariedade 
e do amor ao próximo. Meus 
parabéns Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado de Goi-
ás”, agradeceu o governador.

Participaram da opera-
ção em Minas Gerais o 2º 
tenente Thiago Wening 
Barbosa, o subtenente 
Leonardo Dias Soares, 
os sargentos Sebastião 
Carlos da Costa e Julius 
Cezar Oliveira, bem como 
os cabos Ricardos Dias 
dos Reis e Vinicius Velo-
so. Eles estavam acom-
panhados das cadelas 
Saori, Bruma, Cristal, Han-
na, Luna e Vênus.Dados 

divulgados pela Defe-
sa Civil de Minas Gerais 
confirmam que a tragé-
dia em Brumadinho até 
o momento já deixou 134 
mortos e 199 pessoas es-
tão desaparecidas. A barra-
gem de rejeitos se rompeu 
no dia 25 de janeiro e a 
lama destruiu o refeitório 
e o prédio da mineradora 
Vale, além de pousadas, 
casas e vegetação.

De acordo com Ronal-
do Caiado, antes mesmo 
do governo mineiro acei-
tar a ajuda dos bombeiros 
goianos, a equipe já estava 
na estrada. A atuação dos 
bombeiros goianos em Mi-
nas Gerais foi do dia 26 de 
janeiro a 4 de fevereiro.

O governador ressaltou 
ainda que é uma honra ter 
uma tropa que se coloca à 
disposição para enfrentar 
adversidades e poder tra-
zer esperança. “Faço essa 
referência e quero deixar 
claro que a homenagem 
de hoje é para cada um de 
vocês, e de forma especial, 
àqueles que foram a Bru-
madinho”, disse Caiado.

Os seis bombeiros são 
especialistas no atendi-
mento de ocorrências com 
vítimas desorientadas ou 
desaparecidas em matas, 
escombros, deslizamentos 
ou na água. Já os cães são 
capazes de fazer buscas de 
pessoas vivas ou mortas em 
áreas rurais, áreas desliza-
das e estruturas colapsadas. 

Com o faro, podem fazer 
varreduras em áreas rurais 
de 30 mil m² em cerca de 
20 minutos, o que consu-
miria aproximadamente 30 
bombeiros executando uma 
busca em linha.

O governador disse 
que “onde se vê um Brasil, 
muitas vezes, mergulha-
do na lama, se vê outro 
Brasil e outro Goiás colo-
cando vidas à disposição 
de salvar e de poder bus-
car a recuperação daque-
les que foram vitimados”.

“Meus parabéns! Meus 
cumprimentos! É este o Es-
tado de Goiás que vamos 
construir. De solidariedade, 
de transparência. De poder 
fazer com que o dinheiro 
público venha salvar vidas”, 
reforçou. Ele também res-
saltou o trabalho da cadela 
Vênus no resgate em Minas. 
Ela teve uma atuação de 
destaque, porque foi a cade-
la que mais conseguiu iden-

tificar pontos onde pessoas 
foram soterradas.

O comandante do Cor-
po de Bombeiros, coronel 
Dewislon Adelino Mateus, 
se mostrou contente com 
a homenagem aos seus 
comandados. “É uma satis-
fação muito grande para a 
instituição Bombeiro Mili-
tar ter essa oportunidade 
e sabemos que o senhor 
é um grande líder, que faz 
toda essa máquina estadu-
al funcionar. Sabemos da 
sua agenda e o senhor fez 
questão de estar aqui para 
valorizar as ações da nos-
sa corporação. O senhor 
percebe a importância de 
estar presente liderando 
as nossas ações”, destacou. 
Ele disse que essa foi a 
primeira vez que um go-
vernador foi à corporação 
para homegear uma tropa 
depois de uma operação. 
“Isso para nós é um motivo 
de muita honra”, finalizou.

Equipamentos
No evento, o governador 

também entregou cinco 
novas Unidades de Resga-
te (URs), que vão reforçar o 
atendimento pré-hospitalar 
do Corpo de Bombeiros em 
Goiânia. Investimento de R$ 
1,1 milhão, recursos da Se-
cretaria de Saúde.

Além disso, entregou à 
corporação 30 lanternas 
portáteis, 10 sopradores 
portáteis, 70 capacetes 
de combate a incêndios, 
459 capacetes de salva-
mento, 100 mochilas cos-
tais flexíveis para comba-
te a incêndio florestal e 
100 cones de sinalização. 
Isso soma mais de R$ 750 
mil em investimentos no 
Corpo de Bombeiros.

Combate à 
corrupção 

Durante a visita ao Cor-
po de Bombeiros, Ronaldo 

Caiado também falou de 
sua luta no combate à cor-
rupção. Disse que Goiás não 
admite mais conviver com o 
desvio do dinheiro público, 
com atitudes que não sejam 
dignas com a população.

“É o momento de nós 
resgatarmos e trazermos 
a esperança para o povo 
goiano. A lama da corrup-
ção, da má gestão, não vai 
soterrar a esperança do 
povo goiano. Podem ter 
certeza. Nós vamos supe-
rar as adversidades. Po-
dem saber que terão um 
governo ao lado com total 
transparência e eficiência 
para que vocês se sintam 
honrados em bater con-
tinência e reconhecer as 
autoridades constituídas. 
Eu encerro dizendo meu 
muito obrigado. E que 
isso que vocês fizeram 
sirva de exemplo para to-
dos os servidores públi-
cos do Estado de Goiás”. 

Governador também entregou 
viaturas e novos equipamentos

educação

Assinado edital de nomeação de 150 novos professores
A rede pública estadual 
foi destaque no balan-
ço de 30 dias de gestão 
apresentado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado 
nesta terça-feira, dia 5. 
Durante a prestação de 
contas à sociedade, o 
governador assinou edi-
tal de nomeação de 150 
professores e anunciou 
a convocação de outros 
285 em abril. 

Dessa forma, no pri-
meiro semestre de 2019, 

a rede passará a contar 
com 435 novos profes-
sores em seu quadro 
efetivo, diminuindo as-
sim o número de contra-
tos temporários.

Ao ressaltar seu com-
promisso com a Educa-
ção, o governador esten-
deu o pagamento do Piso 
Salarial Nacional também 
aos professores temporá-
rios. Com o reajuste, que 
será pago a partir do mês 
de abril, o salário-base da 

categoria passará de R$ 
1.790 para R$ 2.400.

Ronaldo Caiado desta-
cou também o retorno do 
Auxílio-Alimentação para 
todos os servidores da 
Educação. O benefício, no 
valor mensal de R$ 500, 
será pago aos professo-
res e servidores efetivos, 
temporários e comissio-
nados. Segundo ele, essa 
medida só foi possível 
graças ao enxugamen-
to das despesas com a 

folha de pagamento da 
Secretaria Estadual de 
Educação (Seduc).

Parceria
O governador elogiou 

o trabalho da secretária 
Fátima Gavioli à frente da 
Educação estadual e lem-
brou ações importantes 
adotadas por ela no sen-
tido de reduzir despesas e 
otimizar gastos. “Tudo que 
for economizado na Edu-
cação será investido na 

Educação”, garantiu ele.
Entre as iniciativas 

lembradas por Ronaldo 
Caiado estão a transfe-
rência da sede da Seduc 
para o prédio do Institu-
to de Educação de Goiás 
(IEG), que garantirá de 
imediato uma economia 
superior a R$ 500 mil 
mensais, e o reordena-
mento da rede, que in-
cluiu a municipalização 
de algumas unidades 
educacionais e a fusão 

de algumas escolas, 
sem nenhum prejuízo 
para os alunos.

“Fora outros encargos 
como limpeza e IPTU, fare-
mos uma economia de cer-
ca de R$ 6 milhões anuais 
com a mudança para o 
prédio próprio do IEG”, 
acrescentou o governador. 
Já a redução nos cargos 
comissionados e contra-
tos temporários repre-
sentou uma redução de 
R$ 79 milhões na folha.
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saúde 

Fevereiro Laranja alerta sobre 
leucemia, câncer que afeta o sangue

a campanha Feve-
reiro Laranja alerta 
sobre a leucemia, 

câncer que afeta os gló-
bulos brancos. A principal 
característica desse mal 
é o acúmulo de células 
doentes na medula óssea, 
que é o local de fabricação 
das células sanguíneas. Em 
Goiás, do ano de 2010 a 
2016, o Instituto Nacional 
do Câncer/Ministério da 
Saúde (INCA/MS) registrou 
188 casos de leucemia – 
média de 32 casos por ano. 
Desses 102 foram no sexo 
masculino e 86, no femini-
no. A estimativa de casos 
novos para o ano de 2018, 
válida também para o ano 
de 2019, aponta para a 
ocorrência de aproxima-
damente 300 novos ca-
sos, no estado, uma mé-
dia de 150 por ano.

A leucemia pode ter a 
forma aguda ou crônica. 
Na forma aguda, as células 
se multiplicam rapidamen-
te provocando a morte das 
células saudáveis na me-
dula óssea e sangue. Com 

isto, o paciente apresenta-
rá sintomas como intensa 
palidez, febre, dor óssea 
e sangramento cutâneo 
(hematomas no corpo), e 
se não tratado, virá a óbito 
em poucas semanas.

“A forma aguda é con-
siderada uma emergência 
médica e o paciente ne-
cessitará começar a qui-
mioterapia rapidamente”, 
alerta a hematologista 
do Hemocentro, Alexan-
dra Vilela Gonçalves.

Na forma crônica, as 
células se multiplicam 
lentamente e os sintomas 
podem demorar muitos 
meses para aparecerem. 
Esta forma também requer 
diagnóstico e tratamento 
específico, mas os sinto-
mas são menos intensos.

Os tratamentos indica-
dos para a leucemia de-
pendem do tipo e exten-
são da doença. A pessoa 
pode fazer quimioterapia, 
imunoterapia, radioterapia, 
transplante de medula ós-
sea ou a associação de di-
ferentes tratamentos.

Transplante
O transplante de me-

dula óssea é um tipo de 
tratamento proposto para 
algumas doenças que 
afetam as células do san-
gue, como as leucemias 
e os linfomas. Consiste 
na substituição de uma 
medula óssea doente, ou 
deficitária, por células 
normais da medula óssea, 
com o objetivo de recons-
tituição de uma nova me-
dula saudável.

Em Goiás, o cadastro de 
doadores é feito no He-
mocentro. As células co-
letadas do doador para o 
transplante são cadastra-
das no Registro Nacional 
de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (RE-
DOME), que reúne infor-
mações (nome, endereço, 
resultados de exames, ca-
racterísticas genéticas etc) 
de voluntários à doação de 
medula para pacientes que 
precisam do transplante. 
Um sistema informatiza-
do cruza as informações 
genéticas dos doadores 

voluntários cadastrados 
no REDOME com as dos 
pacientes que precisam 
do transplante. Quando é 
verificada compatibilida-
de, a pessoa é convocada 
para efetivar a doação.

Hoje, já existem mais 
de 25 milhões de doado-
res cadastrados em todo 

o mundo. No Brasil, o RE-
DOME promove a busca 
de doadores no Brasil e 
nos registros estrangeiros. 
Somente em Goiás, foram 
cadastrados 22 mil doa-
dores no ano de 2018. O 
Brasil está entre os cinco 
maiores bancos de doação 
de medula óssea.

Mortes
Em Goiás, entre os anos 

de 2000 e 2016, foram 
registrados 2.846 óbitos 
por leucemias, sendo que 
1.615 no sexo masculino 
e 1.231 no sexo feminino. 
O maior número de casos 
ocorreu na faixa etária de 
70 a 79 anos.

Sintomas como intensa palidez, febre, dor óssea e 
sangramento cutâneo (hematomas no corpo) indicam que 
o paciente deve procurar ajuda médica imediatamente

Oficinas 

Enel oferece oficinas para mulheres sobre 
consumo consciente e orçamento familiar
A Enel Distribuição Goiás 
realiza nesta semana, em 
Goiânia, Aparecida de Goi-
ânia, Anápolis e Trindade, 
oficinas para mulheres 
sobre consumo consciente 
de energia elétrica e or-
çamento familiar. A ação 
faz parte do programa 
de sustentabilidade Enel 
Compartilha Consumo 
Consciente, que promove 
palestras, oficinas e diálo-
gos para compartilhar di-
cas e práticas para reduzir 
o consumo de energia e 
evitar o desperdício, além 
dos cuidados para seu uso 
consciente e seguro. As 
moradoras que participa-
rem das oficinas também 

poderão trocar até duas 
lâmpadas incandescentes 
ou fluorescentes, com alto 
consumo de energia, por 
outras mais econômicas, 
de LED. Basta levar um do-
cumento com foto, a últi-
ma conta de energia paga 
e as duas lâmpadas usadas 
para serem trocadas.

As palestras e oficinas do 
Enel Compartilha Consumo 
Consciente são destinadas 
à população atendida pelos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
ONGs e instituições sociais 
do Estado, com o objetivo 
explicar sobre sustentabi-
lidade e sua importância 
para o desenvolvimento hu-

mano, educação ambiental, 
uso consciente de energia 
e Tarifa Social. A empresa 
também promove visitas de 
agentes comunitários em 
regiões de maior concentra-
ção de famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
tem como objetivo principal 
fomentar a adequação do 
consumo de energia ao or-
çamento familiar. Em 2018, 
aproximadamente cerca de 
4,5 mil clientes da distribui-
dora foram beneficiadas pe-
las oficinas para mulheres.

O Enel Compartilha 
Consumo Consciente é su-
portado pelo Programa de 
Eficiência Energética da 
Enel Distribuição, que tem 

foco no consumo conscien-
te de energia, melhoria das 
instalações elétricas e ações 
educacionais. O programa 
é regido pela legislação 
federal, em especial a Lei 
n° 9.991, de 24 de julho 
de 2000, e regulamentado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Ao 
assumir um compromis-
so público com as Nações 
Unidas com os Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), a Enel através 
do seu Programa de Efici-
ência Energética, coloca em 
prática iniciativas capazes 
de levar energia limpa e 
acessível, colaborar com a 
educação das comunidades 

atendidas, promover a efi-
ciência do uso de recursos 
energéticos e contribuir 
para as mudanças climáti-

cas do planeta. Com tudo 
isso, o Programa impulsio-
na, no mínimo, os ODS’s de 
número 4, 7, 12 e 13.
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TrOca de lâmpadas e prOgrama 
enel cOmparTilha cOnsumO cOnscienTe

quarTa-feira (7)
Horário – 14h às 16h. Local – Fundação para o Desenvolvimento So-
cial, Rua João Oliveira, quadra 80, lote 1E, Bairro de Lourdes, Anápolis. 

sexTa-feira (8)
Horário – 9h às 11h. Local – Associação de Moradores do Vida Nova, Rua 
Juarez Alves Freire, quadra 6, lotes 27 e 28, Setor Vida Nova, Trindade.
 
sábadO (9)
Horário – 9h30 às 11h30. Local – Sociedade Vida e Esperança (SO-
VESP), Alameda Pedro Ludovico, Q. 56A, L.21, B. Itapuã, Ap. de Goiânia.

Serviço
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  Show do Maroon 5 no Super Bowl ultrapassa 
meio milhão de dislikes no Youtube, Marron 5 
tocou músicas como Girls Like You, This Love, 
She Will Be Loved e Moves Like Jagger.

  O primeiro trailer legendado de Vox Lux 
saiu e em abril, chega aos cinemas do Brasil e 

do mundo um dos dramas mais esperados do 
ano. Natalie Portman dará vida a Celeste, uma 
cantora com uma carreira astronômica.

  O Grammy Awards sempre promete 
diversas apresentações memoráveis, Katy 
Perry e Miley Cyrus irão cantar com Dolly 

Parton e Linda Perry

  Estão dizendo que Robert Pattinson está 
entre os nomes cotados para ser o novo 
Batman. A DC está atrás de um nome, 
depois que Ben Affleck foi confirmado fora 
da franquia do super-herói.

DolcE&GaBBaNa
Na tarde da última segunda-

feira, 04/02, foi inaugurada no 
Flamboyant Shopping a loja da 

marca italiana Dolce&Gabbana. Em 
um espaço de 130m² no terceiro 

piso, conta com um projeto 
arquitetônico com a temática “A 

exuberância das belezas naturais 
do Brasil”, e para ilustra todo luxo 

embargado no projeto, traz em 
suas paredes a pintura à mão do 

artista italiano Giovanni Bressana. 
Um estilo que expressa novas formas 

de elegância, se afirmando como 
um clássico moderno baseado na 

alfaiataria e criatividade.

VEGaNos 
Seguindo um movimento crescente 
de substituição de matérias-primas 

de origem animal para vegetal, 
mineral, biotecnológica ou sintética, o 

Boticário cria selo para identificação 
de seus produtos veganos. A marca 
há quase 20 anos não realiza teste 
em animais e já possui 30% de seu 
portfólio de maquiagem com itens 

sem nenhuma matéria-prima de 
origem animal.

cREME MEl No 
NETolaND

A Família KidMel, da Creme Mel, traz 
toda uma diversidade de sabores 
de picolés fabricados com amor e 
qualidade para o show Netoland, 

que acontecerá no próximo dia 10 
de fevereiro (domingo), às 16h, 

no Centro de Convenções da 
PUC, em Goiânia. O público irá se 

deliciar com gostosuras cremosas 
e saborosas na tarde de animação 

do youtuber Lucas Neto, o rei da 
criançada nas redes sociais.

BENEFicENTE
Nesta quarta-feira (06), o Lowbrow 

Lab Arte & Boteco receberá a 
banda Yas & The High Groove, 

que apresentará um repertório 
de soul, funk e R&B, que também 

passa pelo reggae, jazz e blues. 
O público poderá conferir o show 

mediante doação de dois litros de 
desinfetante ou água sanitária. Os 

itens serão encaminhados para 
limpeza do abrigo mantido pela 

protetora independente de animais 
Christiane Freitas.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Carnaval - Pirenópolis promete melhor carnaval de 2019, Entre as atrações confirmadas estão Gusttavo Lima, Hugo e 
Guilherme, Cleber e Cauan, Hungria e Djs de todo o Brasil que agitarão os foliões entre os dias 1° e 4 de março. 

Casamento - Eládio Amorim Mesquita e Christiane 
Jaime casaram-se no último dia 28 de janeiro e 
Rodrigo Alcântara, Mayra Alcântara, Leandro Azeredo 
e Neuma Azeredo foram padrinhos. 

2 3

4

É hit - O digital influencer e youtuber João Quirino está 
no Rio de Janeiro para a gravação do clipe do hit de verão 
“Piscininha Amor”, do cantor Whadi Gama. 
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Amigas - Rosângela Pontes, Malu Padovani, 
Marília Oliveira, Suely Moreira e Ludymilla Damatta 
brindavam a amizade no tradicionalissimo Assoluto.
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inovação
A Schneider Electric, líder global na transfor-
mação digital em gestão da energia elétrica e 
automação, lança o Go Green in the City 2019, 

seu concurso universitário anual para encon-
trar grandes ideias e soluções inovadoras capa-
zes de tornar as cidades mais inteligentes, mais 
eficientes em energia e mais sustentáveis. 

Lazer
A AVIVA Algar FLC registrou um ano his-
tórico em 2018. Seus dois destinos, Rio 
Quente (GO) e Costa do Sauípe (BA) so-
maram R$ 800 milhões de faturamento 
bruto, cifra essa que foi celebradapela 
companhia, principalmente em relação ao 
resort baiano.  Em seu primeiro ano con-
trolado pela empresa, Costa do Sauípe 
fechou com resultado positivo no valor de 
R$ 10,2 milhões, superando a previsão de 
R$8 milhões planejada pela companhia. O 
resort localizado no litoral da Bahia teve 
um faturamento de R$ 272 milhões (R$ 22 
milhões a mais que em 2017), enquanto 
Rio Quente, principal destino turístico do 
Cerrado, registrou R$ 528 milhões (R$ 44 
milhões a mais que em 2017). 

reconhecimento
Pela primeira vez, a Associação Brasilei-
ra de Franchising fez uma Análise regio-
nalizada das maiores redes por unidade, 
divulgada junto com o estudo sobre o 
Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias 

no Brasil no final de janeiro. Nesta ava-
liação, a Fast Açaí apareceu em 5o lugar 
com 152 unidades no quesito Região sede 
da rede (considerando o total de unida-
des no Brasil) e na 4a posição com 139 
unidades pelo Número de unidades em 
operação na região Centro-Oeste. Ainda 
segundo a ABF, o que chamou atenção 
na análise regionalizada foi a presença 
de redes com foco no produto açaí. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Praticidade
O site da Piracanjuba está de cara nova e com uma novidade: 
agora, os consumidores podem adquirir os produtos, por meio 
de canais parceiros, direto da plataforma, no ícone “Compre 
aqui”. O serviço está disponível para todo o país. 
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Parcerias

Goiás poderá atrair indústrias de borracha

o futuro secretário de 
Indústria, Comércio 
e Serviços, Wilder 

Morais recebeu nesta ter-
ça-feira, dia 5, represen-
tantes da Associação dos 
Produtores de Borracha de 
Goiás, juntamente, com o 
presidente da Federação 
das Indústrias do Esta-
do de Goiás (Fieg) San-
do Mabel. A reunião para 
discutir projetos voltados 
a verticalização do pro-
cesso da borracha foi no 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia.

Atualmente, os produ-
tores de borracha despa-
cham para outros estados 
a matéria prima. Para o 
presidente da Associa-
ção dos Produtores de 
Borracha Ricardo Augus-
to, com a implantação 
um projeto bem defini-
do, Goiás poderá atrair 
indústrias de borracha 
e produzir no Estado o 

produto final, o que re-
presenta um universo de 
cerca de 50 mil itens.

“Hoje Goiás é um Es-
tado expoente na pro-
dução de borracha e nós 
produzimos só a matéria 
prima. Nossa intenção 

é trazer indústrias para 
produzirmos o produto 
final, gerando mais em-
pregos e mais renda”, ex-
plica Ricardo.

O futuro secretário co-
memora a iniciativa dos 
produtores “o que nós 

queremos é trazer mais 
e mais indústrias para 
nosso Estado”. Para Wil-
der, esse contato que tem 
tido com as associações 
e empresários tem sido 
fundamental.

“Eu tenho consegui-

do entender, de verdade, 
como funciona alguns 
setores produtivos de 
Goiás. É para isso essas 
reuniões que tenho tido 
com os empresários. As-
sim terei argumento para 
criar projetos e ter apro-

vação de toda estrutura 
de governo para colocar 
em prática ações que vão 
desenvolver as indústrias 
que estão instaladas aqui 
e, logicamente, atrair ain-
da mais para novas insta-
lações”, comenta. 

Estado produz 
apenas a matéria 
prima
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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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quatro modalidadEs

Goiás fará seletiva do Campeonato 
Escolar de Combat Games

o Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Esporte e Lazer 

(Seel), vai realizar no dia 16 
de março a seletiva goiana 
do Campeonato Brasileiro 
Escolar de Combat Games. 
O evento, que será realizado 
no Ginásio Goiânia Arena 
em parceria com as federa-
ções esportivas, vai reunir 
cerca de 400 atletas com 
idades entre 8 e 17 anos.

Quatro modalidades 
vão participar do Campe-
onato: judô, taekwondo, 
wrestiling e karatê. Os 
campeões da seletiva em 
Goiás vão representar o 
Estado no Campeonato 
Brasileiro Escolar de Com-
bat Games, em Palmas 
(TO), de 18 a 21 de abril. Já 
o Mundial será realizado 

de 16 a 21 de junho em 
Budapeste, na Hungria.

Na última semana, a 
Seel realizou reunião com 
as federações de cada 
modalidade para definir 
os detalhes da competi-
ção. Participaram a Fede-
ração Goiana de Judô, de 
Taekwondo, de Wrestiling, 
a Federação de Karatê do 
Estado de Goiás, a Fede-
ração Goiana de Desporto 
Escolar e a Gerência de 
Eventos da Seel.

“A Seel vai disponi-
bilizar a infraestrutura, 
apoio logístico e parte 
de recursos humanos 
para realizar o evento. Já 
as federações entram com 
equipamentos, arbitragem 
e parte técnica”, explicou o 
secretário Rafael Rahif.

Evento será em março no Ginásio Arena CO
B
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