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n O governador Ronaldo Caiado, 
tal qual os governos anteriores, 
também parece gostar de consul-
torias. Há poucos dias, um expert 
em políticas sociais, Marcelo Gar-
cia, esteve em Goiás para aconse-
lhar o novo governo. 

n Na prática, os deputados estaduais 
não começaram a trabalhar até hoje 
e só o vão a partir de terça-feira, 19. É 
caso único no Brasil e decorre do regi-
mento interno da Casa, uma velharia 
incompatível com os dias atuais.

n A passo de cágado, Ronaldo Caia-
do segue fazendo as nomeações 
para a sua equipe de auxiliares. O 
último cargo a ser preenchido foi o 
de presidente da AGRODEFESA, que 
foi para o ex-deputado José Essado. 

n O secretário de Governo Ernesto 
Roller agiu rápido ao exonerar asses-
sores envolvidos em maracutaias na 
prefeitura de Formosa, mas deixou 
o governador Ronaldo Caiado com a 
pulga atrás da orelha com o episódio.

n Uma campanha publicitária do 
Detran, embora educativa, caiu 
na mesa de Ronaldo Caiado, que 
não quis saber de justificativas 
e a vetou sumariamente: “Como 
explicar despesas com publicidade 
nessa hora”, disse. 

n O deputado Álvaro Peixoto, can-
didato derrotado à presidência da 
Assembleia, disse ao governador Ro-
naldo Caiado que o clima entre os de-
putados estadual continua hostil para 
os interesses do novo governo. 

n Pegou muito mal: secretária de 
Educação Fátima Gavioli mexeu com 
a carga horária de muitos professo-
res sob a justificativa de que estava 
atendendo a recomendações do TCE, 
que... negou sua interferência.

n As visitas oficiais do novo presidente 
da Assembleia Lissauer Vieira, depois 
de assumir o cargo, foram intensa-
mente divulgadas pelo site da Casa, 
menos o almoço que teve com Ronal-
do Caiado no Palácio das Esmeraldas. 

n Discretamente, o novo governo 
extinguiu a premiação da Nota Fis-
cal Goiana. Corretamente, diga-se de 
passagem: o gasto é inútil na medida 
em que, comprovadamente, não gera 
nenhum aumento de arrecadação.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

Há nítido exagero nas reações a declarações como as do deputado estadual 
Amauri Ribeiro (que falou sobre o clima pouco ortodoxo dentro da Assembleia) 
e a gestos como o do governador Ronaldo Caiado, que fez um coraçãozinho e 
mandou beijinhos para manifestantes nas galerias da Assembleia. Embora con-
tenham uma dose de extravagância, atitudes como essas revelam muito mais 
a disposição de um enfrentamento que quase sempre rende pontos positivos 
para a sociedade que qualquer outra intenção. Amauri Ribeiro fez referência a 
irregularidades que todo mundo sabe que existem no Legislativo e que já foram 
inclusive objeto de ações policiais e do Ministério Público. Foi isso que ele quis 
dizer – e isso não pode ser interpretado como ofensa. Já Caiado fez clara ironia 
em relação ao comando de partidários do PSTU sobre os movimentos de pro-
testos dos professores, o que é real e ninguém pode desmentir.
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coNStRUiR NoVa SEDE Da aSSEMBlEia NÃo É pRioRiDaDE
O primeiro ato concreto do novo presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, afora a nomeação de diretores e funcionários, foi a assinatura de um 
contrato de cerca de R$ 110 milhões para a construção da nova sede da Assembleia – obra que foi iniciada e está paralisada no Parque Lozandes, 
em Goiânia, próximo ao Paço Municipal. O projeto é antigo e já consumiu alguns milhões de reais, dizem que mais de R$ 20, para a implantação 
dos alicerces e do esqueleto dos quatro andares, mas falta muito, daí os R$ 110 milhões. Ocorre que a prioridade para a nova sede da Assem-
bleia é zero e tem a ver muito mais com a vaidade dos deputados e menos com as reais necessidades do Poder Legislativo. O atual edifício da 
Assembleia – uma gigantesca invasão no Bosque dos Buritis, abriga com tranquilidade as instalações administrativas da Casa, com os seus 350 
funcionários efetivos, os gabinetes dos 41 deputados e seus milhares de comissionados – mesmo porque a maioria não dá expediente.

pRESiDENtE Da aGEHaB RESpoNDE a 4 pRocESSoS
O novo presidente da Agehab Eurípedes José do Carmo, que foi nomeado para o cargo em razão única e exclusiva de ser irmão do senador Luiz Carlos do Car-
mo e de um pastos-líder da Assembleia de Deus, não responde a dois, mas, sim, a quatro processos por improbidade administrativa em relação ao mandato 
que teve como prefeito de Bela Vista. Caiado não pensou ao fazer essa nomeação, que abala o seu compromisso de fazer um governo acima de quaisquer sus-
peitas. O mais grave é que Eurípedes, em um dos processos, é acusado com fartura de provas de irregularidades na construção de casas populares, justamente 
a área de atuação do órgão que está comandando, a Agehab. Os outros três têm a ver também com obras, inclusive, em um deles, compartilhando a denúncia 
com o senador Vanderlan Cardoso (que, segundo o Ministério Público, também praticou malfeitos quando foi prefeito de Senador Canedo).

tRÊS Na DiSpUta pEla pRESiDÊNcia EStaDUal Do pSDB
Está chegando a hora da escolha do novo presidente estadual do PSDB, que vai substituir Giuseppe Vecci, mais um técnico que o ex-gover-
nador Marconi Perillo inventou para a política, com maus resultados, já que o partido acabou reduzido a 6 deputados estaduais e um federal. 
Três candidatos despontam com mais força para o “cargo”: o ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba; o deputado estadual Talles Barreto; e a 
professora e ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, candidata do peito de Marconi, que foi quem a mandou apresentar o nome. Mesmo no 
comando de uma legenda esfrangalhada, o novo presidente terá as suas vantagens: carro, celular, secretária, viagens pagas, alguns empregos 
e tudo o mais que é garantido pelos fartos repasses do Fundo Partidário nacional. 

SEGUNDa paRtE Da REFoRMa aDMiNiStRatiVa SERÁ o GRaNDE tEStE
É notório que o novo governador Ronaldo Caiado ainda não estruturou uma base de apoio para a aprovação das matérias do seu interesse na 
Assembleia. Ao contrário, está longe disso, diante da insatisfação da maioria dos deputados com a falta de espaços dentro da nova adminis-
tração. O grande teste para a definição desse cenário será o projeto a ser enviado em meados de março (se não atrasar) com a segunda parte 
da reforma administrativa, tema para lá de polêmico, que, no quadro parlamentar de hoje, simplesmente seria derrubado ou severamente 
modificado, configurando uma nova derrota política de peso para o Palácio das Esmeraldas. Sem uma boa articulação de fundo e não apenas 
pontual, isto é, em torno somente dessa matéria, Caiado não terá respaldo na Assembleia – o que só virá se os deputados se sentirem valori-
zados e reconhecidos com nomeações no governo. Não existem alternativas nesse caso. 

NENHUM GoVERNaDoR JaMaiS oUSoU MEXER NoS iNcENtiVoS
O secretário da Indústria e Comércio Wilder Morais assumiu prometendo que Goiás será ainda mais “agressivo” na política de incentivos 
fiscais, enquanto, no mesmo dia, sua colega da pasta da Economia Cristiane Schmidt dava declarações definindo a concessão de benefícios 
tributários a empresas como “estratégia antiga” que não trouxe resultados e não dá competitividade para as grandes indústrias instaladas 
em território goiano. São opiniões radicalmente contrárias, que deverão evoluir rapidamente para um conflito de posições dentro do novo 
governo – mesmo porque mais cedo ou mais tarde o governador Ronaldo Caiado será confrontado com a necessidade de tomar decisões 
duras nessa área. Detalhe: nenhum governador jamais ousou tocar nesse vesperto e contrariar os interesses dos empresários favorecidos. 

É pREciSo ENtENDER oS GEStoS 
DE aMaURi E DE caiaDo
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Programa de Compliance
Público será lançado na segunda-feira

o governador Ronaldo 
Caiado assina nesta 
segunda-feira (18), às 

10h30, no Auditório Mauro Bor-
ges, do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia, o decre-
to que institui o Programa de 
Compliance Público (PCP) do 
Poder Executivo de Goiás.

O programa,  coordenado 
pela Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), consiste em um 
conjunto de ações destinado a 
assegurar que os atos de ges-
tão estejam em conformidade 
com os padrões éticos e legais, 
a fomentar a transparência e a 
combater a corrupção por meio 
da responsabilização de empre-
sas e agentes públicos envolvi-
dos em desvio de conduta.

  O PCP é uma promessa 
de campanha de Ronaldo 
Caiado, integra o plano de 
governo e será implantado 
em todos os órgãos da admi-
nistração direta e indireta. 

Ação é prioridade 
do governo 
estadual

Futuro 

Governo está determinado a mudar 
os rumos do país, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonoro 
disse no último domingo(17), 
no Twitter, que o governo está 
determinado a mudar os ru-
mos do país.

“Assumimos um Brasil ainda 
em crise em todos os sentidos. 
Sabemos a dificuldade que é 
tentar consertar tudo isso. O 
sistema não desistirá, mas esta-
mos determinados a mudar os 
rumos do país e fazer diferente 
dos anteriores, já que são eles 
os responsáveis pelo que esta-
mos passando”, escreveu.

Bolsonaro listou as ações de 
início de governo. “Estamos fis-
calizando recursos, diminuindo 
gastos, propondo endurecimen-
to penal, Previdência. Tudo isso 
em pouquíssimo tempo.”

O presidente acrescentou 
que os objetivos são “claros”. 
“Resgatar nossa segurança, 
fazer a economia crescer no-
vamente e servir a quem real-
mente manda no país: a popu-
lação brasileira”.
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serviços 

Prefeitura entrega obras e oferece 
atendimentos durante frente de serviços

a Prefeitura de Goi-
ânia realizou a 
primeira frente 

de serviços do ano em 
2019. A iniciativa benefi-
ciou 28 bairros da região 
Norte com uma série de 
ações de urbanização, 
limpeza, requalificação e 
reforma de unidades de 
saúde e educação.

Os atendimentos à po-
pulação foram concen-
trados na Escola Munici-
pal Aristoclides Teixeira, 
com serviços na área de 
saúde, como aferição de 
pressão arterial, vacinas 
e medição de glicemia. 
Outros também ofereci-
dos, como distribuição 
de mudas de árvores e 
de hortaliças, cortes de 

cabelo e atividades re-
creativas para crianças.

Em outro estande, 
também foi possível 
obter auxilio no Atende 
Fácil para emitir guias 
de IPTU, ITU, ISS, além 
de inscrições no Minha 
Casa Minha Vida e de 
outros serviços.

Durante o evento, o 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, entregou uma 
praça no Setor São Judas 
Tadeu e o recapeamento 
da rua Santana, no Jar-
dim Pompéia, além de 
vistoriar obras no Par-
que Nova Morada, no 
Residencial de mesmo 
nome, que são realiza-
das em parceria com a 
Universidade Federal de 

Goiás (UFG), e que, de-
pois de revitalizado, terá 
aulas de música gratui-
tas à comunidade.

O prefeito destacou 
que aproveitará os muti-
rões e frentes de serviço 
para atender demandas 

de todas as regiões de 
Goiânia. “Uma oportu-
nidade de levar ações 
nos bairros, de integrar 

as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida dos 
goianienses, destacou 
Iris Rezende.

Região Norte recebeu benefícios 
como revitalização de ruas, 
avenidas, praças, prédios públicos 
e comunidade obteve 
atendimentos em diversas áreas

educação 

Projeto Horta Escolar 2019 inicia 
ações com 249 instituições cadastraras
Os riscos à saúde trazidos 
pela ingestão de agrotó-
xicos por alimentos são 
alvo de amplas discus-
sões que, a propósito, 
não excluem gestores de 
instituições educacionais. 
Neste contexto, o Proje-
to Horta Escolar, desen-
volvido pela Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), inicia as 
ações de 2019 nesta se-
gunda-feira, (18),com 249 
unidades escolares ins-
critas. A primeira unidade 
a receber as oficinas é a 
Escola Municipal Jardim 
Nova Esperança, na re-
gião Noroeste, às 14h30. 

O intuito do programa 
é incentivar a alimenta-
ção saudável por meio 
do consumo de legumes 
e hortaliças orgânicos. A 
iniciativa entra em sua 
19ª edição com a parti-
cipação de 120 escolas 

municipais, 83 CMEIs, 
30 unidades de ensino 
conveniadas com o mu-
nicípio e 16 instituições 
diversas. De forma lúdica, 
alunos e professores são 
imersos no ato de plan-
tar, em meio a palestras e 
músicas educativas sobre 
o tema.

Mais do que o consu-
mo consciente, o Projeto 
Horta estimula o respei-
to ao meio ambiente por 
meio da sustentabilida-
de. As mudas e sementes 
são semeadas em hortas 
convencionais e estrutu-
ras feitas com materiais 
reciclados, tais como al-
venaria, pneus e vasos. As 
espécies mais comuns são 
cebolinha, alface, couve, 
acelga, pimenta-de-cheiro, 
pimenta, entre outros que, 
a propósito, são usados na 
merenda dos educandos.

Dessa forma, as crian-

ças compreendem o pro-
cesso alimentar, desde 
o plantio até a mesa e 
conhecendo, ainda, o va-
lor nutricional de cada 
item. Na edição de 2018, 
o coordenador do proje-
to, Nestor Valverde, frisou 
publicação do Diário Ofi-

cial da União, cujo texto 
recomenda que todas as 
escolas públicas e priva-
das abordem a educação 
alimentar e nutricional. 
Sendo assim, Goiânia é 
referência ao implantar 
o trabalho da horta em 
suas instituições.

Vale lembrar que no 
ano passado o Programa 
de Alimentação Escolar 
estimulou a visita de re-
presentantes do governo 
da Guatemala. O intuito 
da comitiva era conhe-
cer a forma de execução 
do programa e, por isso, 

visitou três instituições 
municipais de ensino. As 
atividades contemplaram 
oficina do projeto Horta 
Escolar, plantio de dois 
canteiros e entrega do 
certificado de “Amigo da 
Horta” a alunos da Escola 
Municipal Dom Fernando 
Gomes dos Santos.

Ações para 2019
Um dos anseios de 

Nestor Valverde, no ano 
passado, era ampliar as 
atividades do Projeto 
Horta, o que foi atingido 
com sucesso. O crono-
grama dos três primeiros 
meses da iniciativa já 
está completo, contem-
plando 49 instituições, 
entre escolas municipais 
e CMEIs. Além da E.M. 
Jardim Nova Esperança, 
mais sete instituições re-
alizarão as oficinas até a 
próxima sexta-feira.
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  “Santa Clarita Diet” está viva! 
A Netflix fez um anuncio nesta quinta-
feira (14) em um vídeo romântico 
e engraçado (em comemoração ao 
Valentine’s Day, né?) contando que a 
série estreia no dia 29 de março.

  Após o sucesso de Finesse de Bruno Mars 

feat. Cardi B. A cantora anunciou que uma 
nova parceria com Bruno tá chegando.

  A Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas anunciou por meio do The 
Hollywood Reporter que não televisionará a 
entrega de quatro estatuetas do Oscar 2019, 
que rola no próximo dia 28 de fevereiro. Na 

ocasião, não serão entregues ao vivo os 
prêmios de Curta de Live-Action, Edição, 
Maquiagem e Cabelo e Fotografia. 

  A cantora sueca Robyn lançou o clipe 
da canção Send To Robin Immediately. A 
faixa faz parte do último álbum lançado 
pela cantora, o Honey.k.

EXPosiÇÃo
A convite do Flamboyant Shopping a 
curadora Ana Brites, que criou há 30 

anos o conceito Edutainment, educação 
através do entretenimento, traz para 

Goiânia em primeira mão a exposição 
“Tesouros do Japão” que estará em 

cartaz no shopping entre 20 de fevereiro 
e 20 de março. Desenvolvida pela Aloha 
Eventos. A Exposição proporcionará ao 

visitante conhecimento e sensações 
sobre a Cultura Japonesa. O acervo reúne 
diversos objetos vindos diretamente do 

Japão, além de réplicas que se encontram 
nos principais Museus e convidam o 

visitante a uma fascinante viagem para 
o outro lado do mundo diretamente dos 

corredores do shopping.

caNEcas
Quem ama as famosas canecas do 

Outback ficará enlouquecido com essa 
novidade: mais uma vez os clientes 

poderão levar o cobiçado ícone da 
marca para a casa. E esse ano elas 

chegam bem diferentes, coloridas e 
customizadas com frases que têm 

tudo a ver com os momentos vividos 
dentro do restaurante. São seis cores 
para escolher: vermelha, laranja, azul, 
verde, amarela e roxa. Entre as frases, 

clássicos como “never put off till 
tomorrow the fun you can have today” 

ilustram os itens.

caRNaVal
Deborah Secco foi coroada 

oficialmente rainha do Camarote 
Allegria para o carnaval de 2019, na 
Marques de Sapucaí. Faltando duas 
semanas para a festa mais animada 

do país, Deborah Secco recebeu a faixa 
oficial das mãos de Diogenes Queiroz, 

ao lado dos outros sócios André Barros, 
Tunico Almeida, Guilherme Viana e 

Gabriel Lobo, no Hotel Fasano.

coNVENÇÃo
A AVIVA Algar FLC, detentora das 

marcas Rio Quente (GO) e Costa do 
Sauípe (BA), marcou presença na 

Convenção de Vendas 2019 da CVC, 
realizada em Porto de Galinhas, 

onde pode apresentar as novidades 
de Sauípe e falar sobre os próximos 

investimentos em Rio Quente. Além 
de participar e apoiar o evento, 
a companhia buscou reforçar a 

importância de gerar experiências 
inesquecíveis, fazendo famílias felizes.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Casa Cor 2019 - Sheila de Podestá e Eliane Martins recebem os profissionais da CASACOR 2019 para um café da manhã e em seguida realiza 
uma reunião operacional para apresentar todos os detalhes e parcerias da tradicional mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do Estado. 

Happy Hour - Caio Belo, Anderson Barbosa, Neto Dantas, 
Danilo Dantas, Otacilio Ramalho, Tarsiana Henriques, Tonim Diniz, 
Anderson Barbosa, proprietário do Madalena Gastrobar, 
recepcionou seus amigos, em um descontraído happy hour. 

2 3

4

Chá Bar - O casal Clayton Duarte e Mayana Dandara 
recebeu amigos e familiares neste último final de semana no 
Manakai Sport & Food para seu Chá Bar. 
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Homenagem - Em almoço com buffet português, diretores 
da empresa suíça Atlas Schindler prestaram homenagem ao 
Kingdom Park Residence, o publicitário Marcus Vinícius Queiroz 
e o diretor da multinacional Osvaldo Gazola.
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Óleo e Gás
Em 2018, as empresas de óleo e gás 
realizaram em 46 operações de fu-
sões e aquisições, um aumento de 
mais de 64% em relação ao mes-
mo período do ano passado (28). O 
total de negócios fechados, no ano 
passado, foi o recorde desde 1998, 
quando foi iniciado pela KPMG um 
levantamento com 43 setores da 
economia brasileira. A pesquisa 
apontou ainda que, das 46 ope-
rações de 2018, o maior número 
(30) foi de transações do tipo CB1, 
ou seja, estrangeiro adquirindo, de 
brasileiros, uma empresa estabele-
cida no Brasil. As outras transações 
foram 13 domésticas, 1 CB3 e 2 CB4.

cobre
Após passar por um processo 
de reestruturação financeira 
em 2017, a Paranapanema deu 
início, no ano passado, ao pro-
cesso de recuperação dos prin-

cipais ativos, aumentou a ocupação das 
fábricas e buscou novos mercados. A 
estratégia trouxe resultado: a empresa 
registrou uma receita de R$4.765,8 em 
2018, crescimento de 36% em relação 
ao ano anterior. O EBITDA fechou em 
R$ 82,7 milhões, com um crescimento 
absoluto de R$ 297,4 milhões, quando 
comparado ao resultado de 2017.

alimentação
O setor brasileiro de alimentos registrou 
um crescimento de 2,08% em fatura-
mento no ano de 2018, atingindo R$ 656 
bilhões, somadas exportação e vendas 
para o mercado interno, o que repre-
senta 9,6% do PIB, segundo a pesquisa 
conjuntural da ABIA – Associação Bra-
sileira da Indústria de Alimentos. A in-
dústria de alimentos gerou 13 mil novos 
postos de trabalho no período. O total 
de investimentos em ativos e fusões e 
aquisições alcançou R$ 21,4 bilhões, re-
gistrando um aumento de 13,4%, contra 
R$ 18,9 bilhões registrados em 2017.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

bichanos
A população de gatos no Brasil só vem crescendo. Hoje são 23 milhões e a ex-
pectativa é ultrapassar 30 milhões até 2022, registrando a segunda maior po-
pulação de pets do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria 
de Produtos para Animais de Estimação. No supermercado Bretas, a venda de 
alimentos para gatos representa cerca de 33% do segmento de alimentos pets.
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turismo 

Carnaval vai render R$ 6,78 
bilhões ao país, estima CNC

o carnaval brasilei-
ro deve render este 
ano R$ 6,78 bilhões 

ao país. Segundo pesquisa 
divulgada pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), esse número aumen-
ta em 2% em termos reais 
(descontada a inflação) 
a receita dos serviços de 
turismo no Brasil. Será a 
primeira vez, desde 2015, 
que o país terá resultado 
positivo: em 2016, foi de 
-12,7%; em 2017,  - 6,6%; e, 
no ano passado, de -0,5%.  

A pesquisa da CNC mos-
tra também que o turismo, 

em janeiro e fevereiro, vai 
gerar 23,6 mil postos de 
trabalho temporário por 
causa do carnaval, em áreas 
como transporte, hospeda-
gem, alimentação, no país 
como um todo. Será o maior 
contingente de temporários 
contratados desde 2014, 
quando foram abertas 55,6 
mil vagas desse tipo. Na-
quele ano, dois fatores ex-
plicaram o elevado núme-
ro de postos temporários: 
o carnaval foi em março e 
houve também eventos pre-
paratórios para a Copa Amé-
rica de Futebol, em junho.

A contratação de 23,6 
mil temporários no carna-
val deste ano representa 
alta de 23,4% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado (19,1 mil va-
gas). O segmento de ser-
viços de alimentação, com 
18,4 mil vagas ofertadas, 
deve responder por 78% 
das oportunidades criadas 
para o carnaval.

De acordo com o econo-
mista-chefe da CNC, Fabio 
Bentes, três fatores contri-
buem para tal crescimento. 
O primeiro é a base compa-
rativa muito fraca porque 
houve três anos consecuti-
vos de queda na receita do 
turismo, e qualquer reação 
vira rapidamente um nú-
mero positivo. “A gente está 
vendo isso nos dados do 
comércio e de serviços”, dis-
se Bentes, ao lembrar que 
atividades de turismo são 
atividades de serviços.

O segundo ponto é o 
dólar com valorização de 
cerca de 20% em relação à 
cotação no carnaval passa-
do. Dólar mais alto leva o 
turista nacional a desistir de 
pacotes no exterior e aca-
ba beneficiando o turismo 
doméstico. Para o turista 
estrangeiro, que tem a mo-
eda valorizada, o carnaval é 
uma boa oportunidade de 
conhecer o Brasil. “Fica mais 
barato para ele.” A inflação 

baixa também favorece o 
fluxo interno de turistas 
e ajuda o setor a crescer, 
acrescentou Bentes.

O terceiro fator gerador 
de uma maior movimenta-
ção financeira para o turis-
mo brasileiro no carnaval 
é o comportamento dos 
preços. Bentes explicou que, 
em função da recessão, ain-
da recente, e da dificuldade 
de resgatar o consumo de 
serviços não essenciais, o 
setor de turismo está apre-
sentando uma dificuldade 
grande de repassar qual-
quer aumento de preço para 
o consumidor final. Segun-
do o economista, a inflação 
dos serviços associados ao 
carnaval este ano está em 
torno de 3,3%, menor taxa 
desde 2012, quando o le-
vantamento começou a ser 
feito pela CNC.

“Essa conjunção de fa-
tores não permite ao setor 
de serviços de turismo co-
memorar muito o carnaval 

deste ano. Mas, de qual-
quer forma, é a primeira 
vez, em três anos, que o 
setor vai experimentar um 
aumento real de receita”. 
Bentes ressaltou que o se-
tor de serviços sofre muito 
com crises econômicas e 
demora a reagir. O turismo 
foi o último setor a sair da 
crise. Os demais (agricultu-
ra, comércio, indústria) já 
saíram. “O setor de servi-
ços turísticos está tendo a 
oportunidade de sair ago-
ra [da crise]”.

Receita
O economista-chefe da 

CNC destacou que alimenta-
ção fora de casa, com desta-
que para bares e restauran-
tes; transporte rodoviário, e 
serviços de alojamento em 
hotéis e pousadas respon-
derão por mais de 84% do 
total da receita de R$ 6,78 
bilhões que o carnaval vai 
produzir. Em valores, os três 
segmentos resultarão em 

R$ 4,1 bilhões, R$ 859,3 
milhões e R$ 774,3 milhões, 
respectivamente.

“O gasto com alimenta-
ção é concomitante com o 
feriado, enquanto as reser-
vas em hotéis e pousadas 
são feitas antecipadamen-
te”, esclareceu Bentes.

Regiões
Em termos regionais, 

a pesquisa revela que os 
estados do Rio de Janeiro 
e de São Paulo deverão 
apresentao os maiores 
faturamentos no feriado 
prolongado do carnaval, 
estimados em R$ 2.094,3 
bilhões e R$ 1.895,9 bi-
lhão, respectivamente. Se-
gundo Fábio Bentes, são 
estados que atraem mais 
turistas, no caso do Rio, 
ou que exportam mais tu-
ristas para outras regiões, 
como ocorre em São Paulo. 
“Isso movimenta as em-
presas de serviços nesse 
período do ano”.

Contratação de 
trabalhadores 
temporários 
deve aumentar 
23% no período



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 18 DE FEVEREIRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
Marcos Vieira. WhatsApp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac T6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(62)9-8438-7649

crédiTo para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédiTo para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

sTrada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeoT 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

moTos

crediTo para moTo biZ.  
(062) 99259-4025. 

crediTo para moTos cg 
160 TiTaN Ex 11.188,00 R$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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Alan Mineiro brilha com time e 
celebra mais uma vitória do Vila Nova

Autor dos dois gols 
da vitória do Vila 
Nova sobre a Apare-

cidense, no último sábado, 
o meia Alan Mineiro cele-
brou mais um bom resul-
tado no Campeonato Goia-
no. O jogador chegou aos 
quatro gols no Estadual 
e cinco na temporada, já 
que também balançou as 
redes na Copa do Brasil 
contra o Manaus. Após o 
jogo, Alan deixou o rótulo 
de principal jogador da 
equipe de lado e valori-
zou mais uma vitória.

“O torcedor nos aju-
da bastante. Dentro de 
campo vou jogar por eles. 
Deixo esse rótulo para a 
torcida. Dentro do grupo 
todo mundo é impor-

tante, independente de 
quem faz o gol quem ga-
nha é o grupo”, disse Alan 
Mineiro após o jogo.

O meia também comen-
tou sobre os belos gols 
que fez no estádio Anníbal 
Batista de Toledo. Segundo 
ele, as chances são raras e 
é preciso aproveitá-las.

“No primeiro tempo 
tive pouco espaço. No 
segundo, conseguimos 
abrir espaços, fui feliz no 
chute e ainda acertei a 
trave, quase fiz o terceiro. 
O importante é a vitória. 
Na faixa de campo onde 
jogo, eu sei que terei uma 
ou duas oportunidades. 
Quando a bola chega, 
tenho que caprichar bas-
tante”, concluiu o jogador.

Partida terminou com dois gols do 
Vila nova e um do Aparecidense
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