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n Candidato fracassado do governa-
dor Ronaldo Caiado a presidente da 
Assembleia, Álvaro Guimarães tem 
dito que não foi ele quem perdeu a 
eleição e que o verdadeiro derrotado 
é... o Palácio das Esmeraldas.

n O deputado federal Major Vitor 
Hugo já se inviabilizou como líder do 
governo Bolsonaro na Câmara. Com 
experiência parlamentar zero, não 
poderia dar certo, como já não deu, 
e vai durar pouco tempo na função.

n Depois de passar pela Assembleia 
e conversar muito nos corredores, o 
deputado federal José Nelto saiu con-
vencido de que o governador Ronaldo 
Caiado está sem base de apoio para 
aprovar seus projetos.

n Ministros do Supremo Tribunal 
Federal disseram ao governador 
Ronaldo Caiado que o não empe-
nho da folha de dezembro pelo 
ex-governador Zé Eliton é crime 
grave e estarrecedor, que precisa 
ser punido com rigor.

n O novo diretor financeiro da As-
sembleia é o advogado Hyulley Ma-
chado, que responde a processo de 
improbidade por irregularidades na 
prefeitura de Luziânia. O presidente 
Lissauer Vieira precisa explicar. 

n Mais uma herança do Tempo 
Novo: não existe controle sobre 
as 9 mil  barragens  de água e 20 
de minérios existentes em Goi-
ás. Dessas, o mais grave é que 
11 têm alto potencial de dano em 
caso de rompimento.

n Os cinco diretores da Assembleia 
nomeados até agora pelo presidente 
Lissauer Vieira têm uma característica 
em comum: todos, sem exceção, ocu-
param cargos importantes nos gover-
nos de Marconi Perillo.

n Dedicada integralmente a um tra-
tamento de saúde, dona Iris Araújo 
não pisa no Paço Municipal há me-
ses, não atende ligações e mantém-
-se fechada em casa, praticamente 
sem contato com o mundo exterior. 

n Quebrando a tradição, Lissauer Viei-
ra, novo presidente da Assembleia, só 
visitará o governador Ronaldo Caiado 
no Palácio das Esmeraldas se receber 
um convite formal. Espontaneamente, 
não irá de jeito nenhum. 

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

O deputado estadual Amauri Ribeiro, eleito pelo nanico PRP, mostrou que não está 
para brincadeiras. Ele toma atitudes polêmicas uma atrás da outra, mas, venhamos e 
convenhamos, há um sentido moral e correto em tudo o que faz – desde o chapelão 
com que tomou posse (aliás, foi eleito com ele na cabeça), a mulher no colo durante a 
solenidade (ela cedeu o lugar a uma senhora de 84 anos, que o cerimonial da Assem-
bleia deixou em pé) e as denúncias de empreguismo e irregularidades no interior do 
Poder. Estranhamente, em vez de defender uma apuração sobre os desvios apontados 
por Amuri Ribeiro, já há parlamentares falando em punição, em Conselho de Ética e 
outras ameaças. Que há um cheiro ruim exalando do prédio da Alameda dos Buritis, há. 
Aquilo lá precisa de exposição à luz solar, para que se promova uma boa assepsia – uma 
limpeza, enfim, que foi o que justificou a eleição de Lissauer Vieira para a presidência.
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GoiÁS Na FRENtE, MaioR ENGoDo ElEitoRal Da HiStÓRia
A lambança que os ex-governadores Marconi Perillo e Zé Eliton fizeram com o Goiás na Frente transformaram o programa em um dos maiores engodos 
eleitorais de todos os tempos em Goiás. Os prefeitos caíram no golpe do vigário de uma montanha de dinheiro prometida a eles para executarem obras banais 
como recapeamento asfalto, reforma de prédios e até realizar rodeios-show e festival gastronômicos, mas receberam menos de 30% dos valores conveniados. 
Resultado: 312 obras paradas, R$ 333 milhões em dívidas com quase 200 empreiteiras e, provando que o ruim pode ser piorado, a chuva destruindo parte das 
obras inconclusas, aliás conforme denunciou o próprio governador Ronaldo Caiado depois de visitar algumas. O Goiás na Frente não passou de uma jogada 
irresponsável para tentar viabilizar a candidatura de Zé Eliton à sua própria sucessão, sem nenhum resultado, como se sabe.

oRDEM DE caiaDo paRa DESatiVaR RaDaRES Foi DESoBEDEciDa
Pouca gente ficou sabendo: apesar da ordem do governador Ronaldo Caiado para que os radares móveis nas rodovias goianas fossem desati-
vados, conforme prometido na campanha, eles continuam funcionando. As empresas que realizam o serviço em troca de uma porcentagem das 
multas aplicadas alegam que só desligarão os equipamentos quando tiverem seus custos cobertos, conforme garantia contratual. A desobedi-
ência irritou Caiado, que chegou a citar o assunto na reunião da semana passada com o seu secretariado, quando afirmou que, se necessário, 
mandaria a Polícia Militar para garantir o cumprimento da sua determinação. A conferir. 

USo DE cHapÉU No plENÁRio JÁ Foi DEciDiDo pElo SUpREMo
A briga do deputado Amauri Ribeiro pelo direito de usar o seu chapelão no plenário da Assembleia tem precedentes. Na Câmara Federal, um represen-
tante da Bahia, com o curioso nome de Mão Branca, tentou participar das sessões, em 2007, usando seu chapéu de couro e foi até o Supremo Tribunal 
Federal tentando garantir esse direito. Não conseguiu. Na época, o STF entendeu que o assunto era de competência interna do Parlamento e lá deveria 
ser decidido, assim como foi: embora sem sentido, a proibição foi hipocritamente mantida. 

o QUE É “BoM” paRa GoiÁS? DEpENDE. DEpENDE...
O novo presidente da Assembleia Lissauer Vieira e deputados de oposição como Talles Barreto, Lucas Calil ou Gustavo Sebba vivem repetindo 
que não desejam criar problemas para o governo, fazendo questão de votar a favor de todo e qualquer projeto “bom” para o Estado. Caiado 
não teria com o quê se preocupar. O problema está na conceituação desse “bom”: em princípio, dificilmente governo e oposição costumam 
convergir sobre o que é “bom” para a sociedade. O que Lissauer Vieira e os deputados estão prometendo, portanto, é sólido como fumaça no 
ar. Quem tem um mínimo de inteligência sabe que o novo presidente da Assembleia e seus colegas oposicionistas estão dispostos a concordar 
com tudo o que eles acharem que é “bom”, mas não com o que o governador entender que é. 

MaGUito QUER SER caNDiDato coM apRoVaÇÃo DE iRiS
Não é novidade para ninguém que o ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela é candidato a prefeito de Goiânia. Mas poucos sabem que ele está se 
desdobrando para obter a aprovação de Iris Rezende, que, até hoje, só disse que não pensa em reeleição, mas evitou afirmar categoricamente que não 
será recandidato. O que, na prática, também não teria nenhum efeito, já que Iris quando diz que não é, quer dizer tanto o que está dizendo, que não é, 
quanto o que não está, ou seja, que é. Por isso mesmo, Maguito tem tratado o prefeito de Goiânia com luvas de pelica: acha que, caso quisesse impor 
o seu nome, conseguiria com facilidade, mas não o fará jamais por considerar o custo de contrariar Iris elevado demais. 

FEVEREiRo SERia o MÊS DoS “coNcHaVoS”, MaS NÃo EStÁ SENDo
Quase a metade do mês de fevereiro já foi embora e o governador Ronaldo Caiado ainda não deu início, como anunciou, às tratativas para abrir espaços na 
administração para indicações de deputados, prefeitos e demais políticos. Esse movimento tem relação direta com a formatação de uma base de apoio con-
fiável na Assembleia – que Caiado ainda não tem, nem de longe, como se notou na derrota que engoliu na eleição para a presidência da Casa. Vale registrar: 
o governador tem resistência a aceitar recomendações para cargos de qualquer importância e já denunciou essa prática, comum nos governos pas-
sados, como deploráveis e condenáveis “conchavos”. O problema é que os secretários que vieram de fora, a maioria, estão também importando suas 
assessorias e ocupantes de posições de destaque nas estruturas que comandam. Os deputados veem o que está acontecendo e não se conformam. 

DEpUtaDo Do cHapÉU pREciSa SER oUViDo, NÃo pUNiDo
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Saúde 

Parceria vai garantir programa 
contra obesidade infanto-juvenil

a implantação de 
um programa que 
oriente sobre um 

estilo de vida saudável 
e promova a saúde car-
diovascular de crianças e 
adolescentes foi tema do 
encontro entre o gover-
nador Ronaldo Caiado e 
o presidente eleito da So-
ciedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), Marcelo 
Queiroga, e da Sociedade 
Goiana de Cardiologia, 
Gilson Cassem Ramos. 

“A obesidade infanto-
-juvenil é um problema 
de saúde pública e es-
sas crianças precisam 
de cuidados e orienta-
ções. Vamos implantar 
o projeto da SBC em 
Goiás, para garantirmos 
que esses jovens não te-
nham outras doenças no 
futuro, como hiperten-
são e diabetes”, enfati-
zou o governador.

O objetivo é replicar o 
Projeto SBC Vai À Esco-
la, que já foi implantado 
no Estado de São Pau-

lo. Segundo Queiroga, a 
SBC faz o compromisso 
de trabalhar junto com 
o Governo de Goiás por 
uma saúde melhor para 
o Estado e para o Bra-
sil. “A finalidade é levar 
informações acerca do 
controle dos fatores de 
risco das doenças car-
diovasculares até os 
alunos do Ensino Fun-
damental e Médio. O 

escopo principal é a pre-
venção da obesidade in-
fanto-juvenil”, explicou.

Queiroga afirmou que 
existe uma forte colabo-
ração da instituição com 
o poder público para 
melhorar o perfil de as-
sistência às doenças 
cardiovasculares do Bra-
sil. Essa ação é promo-
vida por intermédio de 
programas de educação 

médica continuada. “O 
intuito é conscientizar 
as crianças desde cedo, 
promovendo uma edu-
cação acerca da preven-
ção e da adoção de há-
bitos de vida saudáveis 
como os cuidados com a 
dieta”, observou.

O presidente eleito da 
SBC explicou que a en-
tidade, em parceria com 
a Sociedade de Cardio-

logia do Estado de Goi-
ás, promoverá palestras 
com especialistas e com 
estudantes de medicina 
para orientar os jovens 
estudantes das escolas 
do Estado. “Queremos 
também envolver os 
acadêmicos de medicina 
para eles terem contato 
com a atenção primá-
ria, com a assistência do 
Sistema Único de Saúde 

e também suscitar neles 
o espírito público”, asse-
gurou.

O médico elogiou a 
postura resolutiva do 
governador que pronta-
mente deu encaminha-
mento para que em breve 
o programa seja lançado 
oficialmente em Goiás. 
Queiroga lembrou a atu-
ação de Caiado no Con-
gresso em prol das polí-
ticas públicas de saúde. 
“Nós conversamos sobre 
a agenda da saúde do 
Brasil, pauta que sempre 
contou com uma forte 
atuação de Caiado no 
Congresso. Como parla-
mentar, ele foi muito bem 
avaliado pela classe mé-
dica, não só de Goiás, mas 
do país inteiro”, reforçou.

SBC Vai à Escola
 O projeto prevê orien-

tações contínuas de como 
criar um estilo de vida 
saudável, para prevenir e 
promover a saúde cardio-
vascular de estudantes 
entre seis anos e 18 anos. 
São atividades que pro-
porcionam a educação 
e a formação de profes-
sores e alunos, que, no 
futuro, podem se tornar 
agentes multiplicado-
res, fundamentais para 
a redução dos fatores de 
risco que propiciam as 
doenças do coração. 

O assunto foi 
discutido entre o 
governador e o 
presidente eleito 
da SBC

comércio 

Bolsonaro destaca em rede social 
aumento da confiança no comércio
O presidente Jair Bolso-
naro destacou, neste do-
mingo (10), o aumento 
da confiança na indús-
tria e no comércio em 
2019. “ Confiabilidade 
da indústria e comércio 
crescem em 2019 , aque-
cendo a economia e ge-
rando empregos”, disse o 
presidente, em sua conta 
no Twitter.

Segundo Bolsonaro, 
com a implementação 
dos estudos da Secreta-
ria-Geral Adjunta de Des-
burocratização, Gestão e 
governo digital, ligada ao 

Ministério da Economia, 
“tudo vai melhorar”.

O presidente está in-
ternado há duas semanas 
no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, onde 
se recupera de uma cirur-
gia para retirada de uma 
bolsa de colostomia

O presidente Jair Bol-
sonaro destacou, no últi-
mo domingo (10), o au-
mento da confiança na 
indústria e no comércio 
em 2019. “ Confiabilida-
de da indústria e comér-
cio crescem em 2019 , 
aquecendo a economia e 

gerando empregos”, dis-
se o presidente, em sua 
conta no Twitter.

Segundo Bolsonaro, 
com a implementação 
dos estudos da Secreta-
ria-Geral Adjunta de Des-
burocratização, Gestão e 
governo digital, ligada ao 
Ministério da Economia, 
“tudo vai melhorar”.

O presidente está in-
ternado há duas semanas 
no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, onde 
se recupera de uma cirur-
gia para retirada de uma 
bolsa de colostomia

 

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão



4 segunda-feira, 11 DE FEVEREIRO DE 2019cidades

cinema 

Cine Cultura retoma atividades com 
programação especial e gratuita

c ine Cultura retoma 
as atividades da sala 
nesta segunda-feira, 

dia 11, e traz para os ci-
néfilos uma programação 
especial e totalmente 
gratuita. Serão sete dias 
temáticos e dedicados a 
grandes obras do cinema, 
entre algumas produções 
mais famosas e outras 
menos conhecidas.

O roteiro, que segue 
entre os dias 11 a 17, se-
gunda a domingo, inclui 
ainda uma sessão sur-
presa por dia, com filmes 

que serão revelados ao 
público apenas antes da 
exibição. A programação 
também marca o início 
da parceria do Cine Cul-
tura com a Aliança Fran-
cesa Goiânia, que apoia 
quatro filmes da seleção.

O Cine Cultura é uma 
unidade da Superin-
tendência Executiva de 
Cultura, futura Secreta-
ria de Cultura de Goiás, 
e funciona no prédio do 
Centro Cultural Marietta 
Telles Machado, na Pra-
ça Cívica, no Centro.

O roteiro, que segue entre os dias 
11 a 17, segunda a domingo, inclui 
ainda uma sessão surpresa por dia, 
com filmes que serão revelados ao 
público apenas antes da exibição

TRansPORTe

Citybus 2.0 entra em operação nesta segunda
Começa nesta segunda-
-feira (11), a fase de tes-
tes do CITYBUS 2.0. O 
transporte coletivo por 
aplicativo de celular, um 
serviço da HP Transpor-
tes, passou por mais de 
dois anos de estudos 
para chegar às ruas de 
Goiânia. O novo serviço 
complementar vai rodar, 
inicialmente, pelo Cen-
tro Expandido da capi-
tal, que compreende 11 

bairros: como os Setores 
Central, Sul, Oeste, Ma-
rista, Bueno, Bela Vista, 
Serrinha, Nova Suíça, 
Jardim Goiás, Universi-
tário e Aeroporto. A fro-
ta inicial é de 14 mini-
ônibus, que poderá ser 
aumentada, caso haja 
demanda nestes seis 
meses de projeto pilo-
to. O aplicativo CITYBUS 
2.0 pode ser baixado de 
qualquer loja de celular. 
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Veja o passo a passo de como 
usar o aplicatiVo citYBus 2.0:
n Baixe o aplicativo CITYBUS 2.0 na sua loja de celular;
n Faça o cadastro;
n Registre o seu celular com o código enviado;
n Cadastre o cartão de crédito ou selecione pagar em 
dinheiro;
n Aceite as condições de uso e segurança;
n Defina o número de passageiros;
n Defina o local de embarque;
n Defina o local de desembarque;
n O valor da viagem vai aparecer para confirmação da 
viagem;
n Aprove a viagem;
n Verifique o local de embarque indicado na plataforma 
e acompanhe a chegada do veículo.
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  A oitava e derradeira temporada de Game of 
Thrones começa a ser exibida no próximo dia 14 
de abril. Com o conteúdo dos novos episódios 
guardado a sete chaves, a HBO só deixou os 
atores comentarem que haverá na narrativa 
uma batalha gigante, “sem precedentes”.

  A sequência de Boneco do Mal é bastante 

aguardada pelos fãs de terror. E, com as 
expectativas altas, liberaram a primeira foto 
do novo filme! Boneco do Mal 2 deve estrear 
ainda em 2019.

  Meghan Trainor lançou, seu novo EP The 
Love Train. É um compilado de músicas bem 
fofas e românticas em celebração ao 

Valentine’s Day.

  O produtor e DJ carioca Omulu, já 
conhecido por produzir hits nacionais, como 
“Open Bar”, da Pabllo Vittar, e “Bonde da 
Pantera”, da Mc Tha, chamou a queridíssima 
Duda Beat para uma parceria bem safadinha: 
“Meu Jeito de Amar”.

DElEiTE
Ter uma rotina de cuidados com 
a pele nem sempre é uma tarefa 

simples. Por essa razão, O Boticário 
convida você a tornar esta tarefa 

um momento especial com Cuide-se 
Bem Deleite, uma linha completa 

de cuidados pessoais que traz a 
hidratação e a cremosidade do leite 

na medida certa. O lançamento 
abusa da fofura, com embalagens 

sustentáveis e superdivertidas que 
são estampadas com uma simpática 

vaquinha.

TERÇa 
GasTRoNÔMica

A “Terça Gastronômica” está de 
volta ao Flamboyant Shopping 

trazendo novas promoções e 
uma variada seleção de marcas 

participantes. Nesta 4º edição, 32 
lojas do segmento de alimentação 

investem em opções que são 
sucesso de vendas, mas que 

também conquistam o público pelo 
sabor. A nova rodada de descontos 

vai até o dia 26 de março de 2019, 
sempre às terças-feiras, das 10h às 

22h30.

TURMa Do saFÁRi
O Passeio das Águas Shopping traz 
para Goiânia, até 17 de fevereiro ou 

enquanto durarem os estoques, 
a campanha Coleção Turma do 

Safári. A promoção compre-ganhe 
apresenta três mini pelúcias 

exclusivas, inspiradas nos animais 
que vivem na Savana Africana. 

Para participar da promoção, basta 
acumular R$ 250 em compras nas 

lojas participantes e registrar os 
cupons fiscais de modo online, 

por meio do Chega de Fila, 
aplicativo gratuito disponível 

para smartphones Android e iOS, 
ou presencial no Balcão de Troca, 

montado em frente à Zara.

shawN MENDEs
A demanda foi tamanha, para os 

shows do cantor que os tickets 
esgotaram em poucas horas, 

mas de acordo com o jornalista 
José Norberto Flesch, conhecido 
por seus vazamentos de datas e 
atrações musicais, o canadense 

anunciará mais uma apresentação 
na capital paulista.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Imobiliária - José Virgílio (Dir. de Investimentos), Dalton Egidio (Dir. Geral), Gustavo Bailly (Presidente do Conselho), Leonardo Rizzo 
(Presidente), Ana Paula Rodrigues (Dir. Jurídica) na festa da Rizzo Imobiliária, para comemorar os excelentes resultados da empresa em 2018.

Aniversário - A jornalista Silvye  Alves recebe convidados no 
espaço de  festa Brinkaboom  para o aniversário  do  seu filho 
Themistoklis Alves Angelidis  com  o Tema Dragon Ball.

2 3

4

Cachaça - A Seleta, tradicional marca de cachaça do 
Brasil, lança em Goiânia, no próximo dia 12 (terça-feira), 
às 19h30, a cachaça Buteco do Gusttavo Lima.
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Empreendedora - 
Ludymilla Damatta, 
Fundadora da Rede Goiana 
da Mulher Empreendedora, 
convida p/ o 12o Almoço 
de Networking p/ 
Empreendedores do 
Estado de Goiás em 
Comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
22/02, às 12 hs, no 
Oliveira’s Place.
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calor
A Elektro, distribuidora do 
Grupo Neoenergia, registrou 
em janeiro o maior consumo 
residencial na história da con-
cessionária. O consumo nas 
228 cidades atendidas pela 
Elektro, nos estados de São 
Paulo e no Mato Grosso do 
Sul,   apresentou o aumento 
de 10%, na comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado ( 457 GWh) . Esse aumen-
to no consumo residencial se 
deve as altas temperaturas 
registradas nas cidades aten-
didas pela concessionária. Em 
Ilhabela, no litoral Norte de 
São Paulo, os termômetros 
ultrapassaram os 36 graus 
ao longo do mês de janeiro 
e o consumo no município 
aumentou em 20%. 

alimEntação
A GSA, indústria goiana de alimen-
tos, reuniu seus principais distribui-
dores de todo o país no Worktop, 
evento que reúne lideranças da 
empresa e distribuidores para apre-
sentar dados do último ano, traçar 
estratégias de crescimento e metas 
para o futuro. Em parceria com os 
distribuidores e apostando em lan-
çamentos ao longo do ano, a indús-
tria prevê um crescimento de 25%, 
com foco em sell out. De 2014 a 2018 
o crescimento da empresa foi 73%. 
No último ano, 8% do faturamento 
foi reinvestido para lançamentos 
como macarrão instantâneo, tem-
pero em pó, condimentos e snacks. 
No portfólio, misturas de bolo, ma-
carrão instantâneo, refrescos em 
pó, mistura para sopão, pipoca para 
micro-ondas e os recém-lançados 
salgadinhos e batata frita. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Piscina

GIRO
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GIRO

acordo comErcial 

CNI: novos acordos comerciais 
poderiam ser mais vantajosos ao Brasil

o governo brasileiro 
negocia atualmente 
pelo menos qua-

tro importantes acordos 
de livre comércio, entre 
eles entre o Mercosul e a 
União Europeia, conside-
rado o mais aguardado. 
Levantamento inédito da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostra que 
mais produtos brasileiros 
poderiam ser beneficia-
dos se o país tivesse acor-
dos com economias onde 
ainda não há nenhuma 
negociação em andamen-
to. É o caso, por exemplo, 
dos Estados Unidos (EUA). 
Segundo a entidade, há 
oportunidades em grupos 
de produtos de setores 
como alimentos, químicos, 
veículos automotores, ma-
deira, couro e calçados. Há 
vantagens em potencial 
também com a África do 

Sul e com países da Améri-
ca Central que fazem parte 
bloco regional Sistema de 
Integração Centro-Ameri-
cana (Sica), formado por 
Belize, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicarágua, Panamá e 
República Dominicana. 
Ao todo, 134 grupos de 
produtos poderiam ser 
beneficiados. 

Nas economias com as 
quais o Brasil negocia di-
retamente, como Canadá, 
Coreia do Sul e a Associa-
ção Europeia de Comér-
cio Livre (EFTA) - formada 
por Suíça, Noruega, Islân-
dia e Liechtenstein -, há 
oportunidades, mas elas 
são bem menores. Para 
chegar a esse resultado, 
a CNI cruzou os dados de 
sete estudos que tratam 
das oportunidades para 
as exportações brasilei-

ras, com as tarifas cobra-
das dos produtos nacio-
nais que poderiam ser 
reduzidas ou zeradas em 
um acordo comercial.

“Não é que deve ha-
ver uma reorientação das 
atuações negociações, 
mas é preciso abrir novas 
negociações de acordos 
comerciais, porque o es-
tudo mostra que temos 
mais oportunidades com 
países com os quais ainda 
não estamos negociando”, 
explica Diego Bonomo, 

gerente executivo de As-
suntos Internacionais da 
CNI. Para se ter uma ideia, 
dos 134 grupos de produ-
tos brasileiros exportados 
para os EUA, 70 enfrentam 
altas tarifas de importação, 
como o imposto cobrado 
sobre fumo (77,8%), veí-
culos (25%), carne bovina 
(10,9%), partes de calçados 
(9,%) e polietileno (6,5%). 
No caso EFTA, bloco com 
o qual o Brasil já negocia 
um acordo, o número de 
produtos que enfrentam 

tarifas de importação é 
menor, cerca de 39. 

“Mais negociações em 
andamento fazem com 
que os países queiram 
competir entre si pelo 
acesso preferencial ao 
mercado brasileiro. Você 
não cria nenhum estímulo 
para o europeu fechar uma 
negociação, por exemplo, 
se ele não se sente amea-
çado por outro país, como 
os EUA e o Japão, que 
também poderiam estar 
negociando com o Brasil. 
É o que as grandes potên-
cias fazem, elas estabe-
lecem essa dinâmica de 
negociar vários acordos 
ao mesmo tempo”, argu-
menta Bonomo, da CNI.

Prioridade 
A principal região do 

mundo a ser explorada 
pelo país, defende Diego 
Bonomo, são as Américas, 
onde o Brasil mantém 
acordos apenas com os 
vizinhos mais próximos. 
“Praticamente existe uma 

área de livre comércio na 
América do Sul, onde o 
Brasil tem acordos com 
praticamente todos os pa-
íses, mas não há nenhum 
acordo com a América 
Central nem com os três da 
América do Norte (México, 
EUA e Canadá). É a região 
onde a indústria brasileira 
tem mais oportunidades 
no momento”, afirma.

No caso da América 
Central, um acordo do Bra-
sil com o Sica poderia re-
duzir ou eliminar barreiras 
tarifárias para 80 produtos 
brasileiros, que enfren-
tam altos impostos, como 
móveis de madeira (15%), 
açúcar de cana (144%), 
couros (15%), ladrilhos de 
cerâmica (10%) e papel 
(7,3%). Trata-se de uma 
região com oportunidades 
maiores do que a Coreia 
do Sul, país que atualmen-
te negocia um acordo com 
o Brasil, mas onde um nú-
mero menor de 26 grupos 
de produtos enfrentam ta-
rifas de importação. 

Há possibilidade de serem 
beneficiados 134 grupos de produtos
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A iGUi TRATABEM – única franquia do Brasil especializada em serviços de 
tratamento, assistência técnica, manutenção e venda de produtos para to-
dos os tipos e modelos de piscinas – avança em sua expansão pelo Brasil e 
inaugura esse mês sua segunda unidade no estado de Goiás. Atualmente, a 
rede conta com mais de 190 unidades distribuídas por todo o País. A mar-
ca TRATABEM foi criada em 2012 pela iGUi – maior franquia de piscinas do 
mundo – com o principal objetivo de profissionalizar este mercado. 
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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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na capital

Prefeitura de Goiânia oferece mais 
de mil vagas para iniciação esportiva

a Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Esporte (SME) dis-

ponibiliza para 2019 cerca 
de mil vagas para a inicia-
ção esportiva. Modalida-
des como natação, futebol, 
futsal, atletismo, muscu-
lação, ginástica funcional, 
basquete e voleibol são 
ofertadas à comunidade 
goianiense nos turnos ma-
tutino, vespertino e notur-
no e terão início ainda no 
mês de fevereiro.

Interessados com ida-
de acima de seis anos po-
dem procurar os seguin-
tes polos: Clube do Povo, 
no setor Alto do Vale; 
Centro Esportivo do Setor 
Pedro Ludovico; Praça da 
Juventude, no Jardim das 

Aroeiras; Academia do 
Servidor, no Paço Munici-
pal; Parque Residencial 
Aquários; Parque Odi-
lon Soares; E.M. Profes-
sor Hilarindo, no Parque 
Buriti; E.M.Dom Tomás 
Balduíno, no Jardim do 
Cerrado I; E.M Professor 
Lourenço Ferreira Cam-
pos, no Jardim Guanaba-
ra II; e Escola Municipal 
de Tempo Integral no 
Jardim Novo Mundo.

Interessados podem 
procurar qualquer um dos 
polos para inscrição na 
modalidade de sua pre-
ferência. De acordo com 
o gerente de Iniciação 
Esportiva, Esporte Educa-
cional e Rendimento da 
SME, Aguinaldo Lourenço 

Filho, a Prefeitura dispo-
nibilizará kits de material 
para os polos. “São kits 
com materiais específicos 
para cada modalidade, 
para uso dos professores 

e alunos”, ressaltou.
Érika Dias de Sousa é a 

professora de natação do 
Clube do Povo. Segundo 
ela, as aulas oportunizam 
a vivência do esporte para 

muitos que não conhecem 
e não têm a oportunidade 
de fazer alguma modalida-
de. “Muitos alunos não têm 
como pagar uma academia 
ou escolinha de natação e 

as atividades oferecidas 
são muito importantes na 
comunidade. Promovemos 
aprendizado, interação e 
incentivamos a prática es-
portiva”, ressalta.

Modalidades são oferecidas 
nas diversas regiões da Capital
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