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Copa Truck abre 
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n As prisões em Formosa estão causan-
do tensão dentro da cúpula do governo 
de Ronaldo Caiado, diante do receio de 
que venham a atingir o ex-prefeito da 
cidade Ernesto Roller. Ele afasta qual-
quer envolvimento. 

n O ex-prefeito de Aparecida 
Maguito Vilela passou a mostrar 
extrema cautela com a possibili-
dade da sua candidatura à prefei-
tura de Goiânia. Com 2 condena-
ções em 2ª instância nas costas, 
ele pode ser inelegível. 

n Quer encontrar o prefeito de Cata-
lão Adib Elias em Goiânia? Basta es-
perar na antessala de Ernesto Roller, 
na Secretaria de Governo. Adib, quase 
que diariamente, aparece por lá. Só 
falta colocar mesa e cadeira para ele.

n O recurso do senador Luiz Carlos do 
Carmo ao diretório nacional do MDB, 
pedindo a revogação das expulsões 
em Goiás, caminha para ser deferido. 
E vai representar uma dura derrota 
para os Vilelas, Maguito e Daniel. 

n A primeira filha Anna Vitória, in-
fluência decisiva dentro do governo 
do pai Ronaldo Caiado, ainda aspira 
a participar de maneira mais efetiva, 
com um cargo no 1º escalão. Atenção: 
não existe proibição legal para a no-
meação.

n Passada a fase de euforia com a sua 
surpreendente eleição, o presidente da 
Assembleia Lissauer Vieira sumiu do 
noticiário. Quanto a gestão administra-
tiva da Casa, segue tudo como dantes 
no quartel de Abrantes. 

n Desde o 1º governo de Marconi Pe-
rilo, há 20 anos, que se fala na implan-
tação de um VLT em Goiânia. Agora, 
Ronaldo Caiado foi a São Paulo discu-
tir o projeto com investidores chine-
ses e trouxe o assunto de volta. 

n O círculo de amizade mais íntimo do 
prefeito Iris Rezende está preocupado 
com o estado de saúde da ex-deputa-
da federal Iris Araújo, que tem deixa-
do o marido tenso, telefonando a toda 
hora para casa. 

n A secretária da Economia Cristiane 
Schmidt defende um programa radical 
de privatizações para os ativos do go-
verno de Goiás e admite até vender o 
prédio do Palácio Pedro Ludovico, cuja 
avaliação já foi encomendada.

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

Parece crescer dentro do que restou do PSDB em Goiás a tendência de entregar o comando es-
tadual do partido para o ex-governador tampão Zé Eliton, como saída para dar visibilidade para 
as movimentações tucanas no Estado e valorizar um quadro que emerge naturalmente por conta 

do recall da sua exposição pública durante sete anos e meio como vice-governador e depois 
como titular do cargo e candidato à sua própria sucessão. Além disso, conta também a ficha 
limpa de Zé Eliton ao contrário do também ex-governador Marconi Perillo, que é assunto 
quase que diário das manchetes da imprensa sobre assuntos judiciais. Há que se ressaltar 
também a pesquisa divulgada pelo colunista aqui do Diário Central Divino Olávio, apon-
tando a liderança de Jorge Kajuru na eleição para prefeito de Goiânia, mas trazendo em 
2º lugar justamente Zé Eliton – surpresa para muitos, mas não para todos: a aceitação 
popular do nome dele era mais do que previsível levando-se em conta a forte divulgação 
que teve nos últimos anos. Ademais, não seria culpado pessoalmente pelo desastre elei-
toral que acometeu os tucanos goianos, mas, ao contrário, uma das suas maiores vítimas. 
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MatÉRiaS DE iMpoRtÂNcia NÃo paSSaM Na aSSEMBlEia
Se precisar da Assembleia Legislativa para aprovar matérias de importância, o governador Ronaldo Caiado pode por as barbas de 
molho. Não há clima favorável nem entre os deputados que supostamente estariam compondo a sua base parlamentar, a maioria in-
satisfeita com a falta de atendimento dos seus pleitos junto ao governo e com o desinteresse que o próprio Caiado mostra em relação 
a qualquer um deles. O Palácio das Esmeraldas, definitivamente, não quer conversa com nenhum dos 42 integrantes do Legislativo, 
que estão ao deus dará quanto às reivindicações das suas bases que precisam de atendimento do Executivo. O secretário de Governo 
Ernesto Roller tem feito o que pode, porém sem respaldo do governador e sem conseguir quebrar as barreiras que crescem a cada dia 
entre Caiado e a Assembleia – que vivem uma espécie de divórcio político jamais visto antes em Goiás.

catRacaS Do palÁcio pEDRo lUDoVico EStÃo MaiS RiGoRoSaS
O novo governo tornou mais rigoroso o acesso ao Palácio Pedro Ludovico está mais rigoroso. Os cadastros antigos foram cancelados, 
devem ser refeitos e só valerão por 30 dias. É preciso também uma senha, fornecida pelas recepcionistas, com direito a passar apenas 
uma vez pelas catracas. Pelo sim, pelo não, o saguão e corredores do prédio estão mais vazios do que nunca. Desapareceram até as 
aglomerações que surgiam na sua entrada, que nem de fumódromo está servindo mais.  

polÊMica: É Etico o pRESiDENtE Da oaB-Go aDVoGaR paRa a ENEl?
O presidente da OAB-GO Lúcio Flávio de Paiva está circulando ao lado de diretores da Enel, a companhia italiana que 
comprou assumiu os serviços de fornecimento de energia elétrica em Goiás. Ele é apresentado como “procurador” na 
empresa e nessa condição tem dado entrevistas e até compareceu a uma sessão da CPI da Assembleia Legislativa que 
investiga a privatização da Celg, quando se sentou à mesa que dirigia os trabalhos, ao lado de um diretor da Enel que 
prestou depoimento. Tudo tem gerado polêmica: não existe proibição para que o presidente da Ordem atue profissio-
nalmente, mas causa estranheza ver o seu envolvimento em causas onde se opõe ao interesse público, no caso o dos 
goianos diante do péssimo atendimento proporcionado pela Enel, classificada como a pior distribuidora do país. Nas CPIs 
da Assembleia, somente o depoente ganha lugar ao lado do presidente e relator. Se levar advogados, esses ficam no ple-
nário. A exceção foi aberta para Lúcio Flávio justamente porque ele preside a OAB-GO e incomodou alguns deputados.

caiaDo iNaUGURa atÉ iNcUBaDoRa Do HoSpital MatERNo-iNFaNtil
Em três meses de governo, Ronaldo Caiado segue, a cada dia, perdendo cada vez mais tempo com irrelevâncias que vão ao sentido contrário ao que 
se espera de alguém que foi eleito com a maioria esmagadora dos votos dos goianos – prometendo transformação social e econômica. Na última 
sexta, o governador inaugurou a cobertura de uma quadra de esportes em Águas Lindas, uma edificação sem nenhum significado além da sombra 
que irá proporcionar a algumas centenas de estudantes e olhe lá. Não tem sentido sair de Goiânia, deixar de lado o cuidado com os desafios genuínos 
que aguardam intervenção e perder tempo com uma micro-obra que nem sequer foi a atual gestão que fez. Caiado já chegou a inaugurar uma incu-
badora do Hospital Materno-Infantil e a comandar uma reunião para comunicar que, no carnaval, o número de bêbados presos diminuiu em relação 
ao ano passado. São superfluidades levadas exageradamente a sério, enquanto o Estado continua, por exemplo, aguardando uma solução para o 
desvario da política vigente de incentivos fiscais, que drena a arrecadação de ICMS e inviabiliza financeiramente o governo goiano.

MiNiStÉRio pÚBlico coRta GaStoS E SUpRiME SERViÇoS
Para cortar gastos, depois que foi enterrada pela Assembleia uma emenda orçamentária que aumentava os seus recursos financeiros 
para este ano, o Ministério Público Estadual, sob a nova direção do procurador geral Ailton Vechi, está desativando serviços impor-
tantes como o projeto Olho na Bomba, que vigia os preços dos combustíveis em Goiás e opera através de um aplicativo para celular 
já baixado 400 mil vezes. Duas promotorias de peso, a do Consumidor e a do Meio-Ambiente, também foram fundidas em uma só, 
evidentemente que trazendo prejuízos para ambas. E ainda foram dispensados quase 60% dos funcionários comissionados que aju-
davam a manter a instituição em pleno funcionamento na gestão de Benedito Torres, o antecessor de Vechi. 

pSDB DÁ SiNaiS DE QUE poDE ENtREGaR pRESiDÊNcia a ZÉ ElitoN
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Melhorias

Ronaldo Caiado vistoria últimas etapas da 
instalação da ponte metálica na GO-060 

o governador Ronal-
do Caiado esteve 
no último domin-

go (24) na GO-060 para 
acompanhar as últimas 
etapas da instalação da 
ponte metálica cedida 
pelo Exército, que deve 
ser entregue na próxima 
quarta-feira para garantir 
a travessia de veículos de 
todos os portes no local. 

A ponte metálica, arti-
culada com o auxílio do 
Ministério do Desenvolvi-
mento, fica entre Israelân-
dia e Fazenda Nova. O tre-
cho está bloqueado desde 
10 de março por causa do 
rompimento de um bueiro. 

Ao todo foram envia-
dos 32 militares e 17 
viaturas para viabilizar a 
instalação da ponte, que 
suporta peso de até 80 
toneladas e pode per-
manecer por seis meses 
(prorrogáveis) no local, de 
acordo com as necessida-
des do governo. Hoje o 
governador acompanhou 

a fase de lançamento do 
nariz da ponte e fez ques-
tão de conversar com os 
soldados e entender o 
processo de montagem.

“Se a gente ficasse espe-
rando Goiás ter condições 
de arrecadação para fazer a 
obra iria demorar muito e a 
população precisa de solução 
imediata. Estamos trabalhan-
do nisso todos os dias. Depois 
a Goinfra virá trazer a solução 
definitiva para o problema. 
A população não tolera 
mais falsas soluções”, res-
saltou o governador.

A permanência dos 
soldados do Exército 

é também garantida 
pela Prefeitura de Is-
raelândia, que cedeu 
uma escola municipal 
para recebê-los. Após a 
conclusão das obras de 
instalação, 13 soldados 
devem permanecer no 
local para fazer a guarda 
e o controle. A prefeita 
Miriã Barbosa (PSDB) 
esteve hoje no trecho 
junto com o governador.

Segundo a Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), par-
te da carga enviada pelo 
Exército saiu na quinta-fei-
ra (21) de Ipameri, chegou 

ao bloqueio na GO-060 e 
equipes já trabalham no 
preparo para instalar a 
ponte metálica. 

Há alguns dias, Caia-
do decretou situação de 
emergência envolvendo 
12 municípios na região 
onde ocorreu o bloqueio 
da GO-060. O objetivo foi 
garantir a segurança dos 
cidadãos e, ao mesmo 
tempo, maior agilidade 
na solução do problema. 
O decreto abrange as se-
guintes cidades: Amori-
nópolis, Arenópolis, Bali-
za, Bom Jardim de Goiás, 
Caiapônia, Diorama, Do-

verlândia, Iporá, Israelân-
dia, Jaupaci, Palestina de 
Goiás e Piranhas.

Equipes da Goinfra es-
tão trabalhando diuturna-
mente no local. Já foram 
realizados serviços de 
limpeza do bueiro rompi-
do para que a ponte me-
tálica seja adaptada. Por 
determinação do gover-
nador, a Goinfra também 
está monitorando toda a 
região da GO-060. A inten-
ção é acompanhar não-
-conformidades e serviços 
de reparos necessários que 
garantam a segurança dos 
motoristas nas rodovias. 

Desvio
Enquanto a estrutura 

não fica pronta, quem trafe-
ga pela rodovia precisa des-
viar da área afetada. Com 
a parceria da Prefeitura de 
Israelândia, desde o dia 19 
de março, desvio de apro-
ximadamente 500 metros, 
ao lado das obras do bueiro 
(sentido Goiânia-Iporá, lado 
esquerdo), está disponível 
para a travessia de veículos 
de pequeno e médio portes. 
A área tem sinalização para 
os motoristas, que também 
podem contar com o supor-
te do Comando de Policia-
mento Rodoviário.

Governador 
firmou parceria 
com o Exército 
para resolver 
a situação e 
obra deverá 
ser entregue 
na próxima 
quarta-feira

investiMento

Obra do Viaduto da Vila São Sebastião 
é lançada em Senador Canedo
O Prefeito de Senador Cane-
do, Divino Lemes assinou a 
ordem de serviço para cons-
trução do Viaduto da Aveni-
da Presidente Getúlio Var-
gas, na Vila São Sebastião. A 
obra beneficiará diretamen-
te mais de seis bairros, e 
tornará um importante de 
eixo estruturante, possibi-
litando ligação importan-
te entre setores, regiões e 
também acesso ao outros 

municípios vizinhos. 
O projeto inicialmente 

foi executado para ser re-
alizado com recursos do 
programa Goiás na Frente, 
porém com o encerramento 
deste, terá apenas investi-
mento municipal. Além de 
contribuir para melhoria 
do trânsito, o viaduto pro-
porcionará mais desenvol-
vimento para o comércio 
da região. Participaram da 

solenidade, o prefeito Divi-
no Lemes, primeira-dama 
Laudeni Lemes, represen-
tantes da empresa Geoserv, 
licitada para o empreen-
dimento, vereador Vilmar 
Lima, secretário municipal 
Toninho Granado, entre ou-
tras autoridades. Em fala o 
administrador municipal 
destacou a importância 
do viaduto. “A obra causa 
um impacto positivo para 

toda essa região. Desafoga 
um gargalo que é o único 
ponto de encontro destes 
seis bairros com o centro 
da cidade, beneficia a mo-
bilidade, valorização imo-
biliária, do comércio local 
e a autoestima a popula-
ção. É uma obra que vai ser 
executada com dinheiro 
da arrecadação do IPTU, 
benefício para o cresci-
mento urbano da cidade”.
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Serviço  
n CineMaterna Flamboyant exibe Capitã Marvel
n Data: 27 de março, às 14h10
n Local: Cinemark Flamboyant Shopping Center
n Preço: o valor do ingresso é o mesmo praticado nas 
sessões normais do Cinemark

atendimento 

Prefeitura em Ação atende cerca 
de 280 mil pessoas em 14 edições
Com serviços nas áreas da 
saúde, beleza, assistência 
social, infraestrutura e jurí-
dica o Prefeitura em Ação 
atendeu cerca de 300 mil 
pessoas com a conclusão 
da 14ª edição do programa 
realizada neste sábado, 23, 
no Jardim Olímpico e região.

“Em 14 edições nós per-
corremos mais de 200 bair-
ros da cidade cumprindo 
nosso papel de cuidar do 
município e das pessoas. 
Nossa perspectiva é sem-
pre de melhorar a oferta de 
serviços à comunidade e a 
cada edição notamos essa 
evolução”, disse o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Segundo ele, reforçar a 
presença física dos prota-
gonistas dos serviços pú-
blicos têm sido a marca da 
gestão. “Durante a semana 
fizemos visitas a CMEis, es-

colas e unidades de saúde 
principalmente para estar 
próximo das pessoas, es-
cutar as reivindicações e 
partir daí facilitar a toma-
da de decisões”, declarou.

Gustavo reforça que a 
missão do poder público 
é cuidar das pessoas e da 

cidade. “Temos a sensibi-
lidade de perceber que 
muitos cidadãos têm difi-
culdade de ir até as sedes 
das secretarias em busca 
de serviços, por isso, nós 
trouxemos a prefeitura e 
parceiros até a população 
por meio deste programa”.

Mendanha destacou 
ainda que não é comum 
esse tipo de ação fora do 
período eleitoral, mas que 
em Aparecida de Goiânia 
tem sido realizada desde o 
início da gestão em 2017. 
“A prioridade da nossa 
administração é ouvir as 
pessoas e solucionar os 
problemas da cidade, me-
lhorando com isso a vida 
das pessoas”.

Economia para 
a população 

A auxiliar de lavanderia 
Maria Raimunda, morado-
ra do Jardim Olímpico, é 
uma das milhares de pes-
soas que já foram aten-
didas pelo Prefeitura em 
Ação. No último sábado, 
23, ela trouxe a filha Rays-
sa Soares da Silva e as 

duas netas Taynara Barros 
da Silva e Gabriela Barros 
da Silva para cortar os ca-
belos. Todas prontamente 
atendidas pela colabora-
dora Shirley Gomes.

Além do serviço de 
cabeleireiros, Maria tam-
bém fez consulta oftal-
mológica. “É muito bom a 
prefeitura fazer isso para 
ajudar as pessoas. Se eu 
fosse cortar o cabelo das 
meninas no salão seria 
R$ 30 para cada uma 
delas”, disse a moradora 
que ainda teve tempo de 
comprar um tapete entre 
um atendimento e outro.

Quem também aprovei-
tou o Prefeitura em Ação 
foi a estudante Bela Rute 
da Cruz que levou o filho 
Rudson Deyvid Santos 
Lima, de 6 anos, para rece-
ber atendimento odonto-

lógico. “É uma economia 
para gente. Principalmen-
te porque não trabalho, 
então é uma grande aju-
da”, declarou.

Próxima edição 
Com uma pausa de 20 

dias, prazo para finalizar 
todos os serviços de ma-
nutenção nos bairros aten-
didos nesta 14ª edição, o 
Prefeitura em Ação deixa 
o Jardim Olímpico e segue 
para o Parque das Nações, 
Tiradentes e região no fi-
nal de abril. “A população 
é atendida direta e indire-
tamente. Os atendimentos 
diretos são realizados nos 
locais durante os dois dias 
de ação e os demais são 
serviços de limpeza, troca 
de lâmpadas e recapea-
mento de ruas”, explicou o 
coordenador Júlio Lemos.
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cinema

CineMaterna Flamboyant 
apresenta Capitã Marvel

as mães escolhe-
ram e o CineMa-
terna Flamboyant 

anuncia para a próxima 
quarta-feira, dia 27 de 
março, a sessão especial 
do filme Capitã Marvel. 
O longa que ultrapassa 
seus US$ 800 milhões em 
bilheteria, segundo pro-
jeções da Forbes, e está 
prestes a bater o recorde 
do filme Mulher Maravi-
lha foi escolhido pelas 
mães via enquete no site 
do CineMaterna. A aven-
tura é sobre Carol Dan-
vers, agente da CIA que, 
em meio a uma guerra 
alienígena, se torna uma 
das mais poderosas entre 
os super-heróis de todo o 
mundo. Com direção de 
Anna Boden e Ryan Fle-
ck e um elenco formado 
por Brie Larson, Gemma 
Chan e Bem Mendelso-

hn, que promete muitas 
emoções. Nesta edição do 
CineMaterna serão dadas 
cortesias (ingressos grá-
tis) para as 10 primeiras 
mães que chegarem meia 
hora antes com seus be-
bês de até 18 meses.

As mães com bebês de 
até 18 meses e demais 
acompanhantes serão re-
cebidas na Cinemark às 
14h10 para esta que é uma 
sessão especialmente pre-
parada para oferecer con-
forto e facilidades. Na sala 
de exibição, os destaques 
ficam por conta do áudio 
do filme com volume redu-
zido, ambiente levemente 
iluminado e temperatura 
amena. Outros mimos são 
os trocadores dentro do 
cinema, abastecidos com 
fraldas, pomadas e lenços 
umedecidos que podem 
ser usados gratuitamente. 

Uma facilidade para as 
famílias é poder estacio-
nar os carrinhos de bebês 
próximos à entrada da sala 
de cinema. É uma opor-
tunidade para as mães 
curtirem filmes indicados 
para adultos na compa-
nhia de seus pequenos. E 
nesta fase tão importante 
da maternidade, elas ainda 
contam com a presença de 
outras mães voluntárias, 
prontas para ajudar em 
caso de necessidade. 

Sobre o 
CineMaterna

Com a meta de pro-
mover o resgate social 
das mães no pós-parto e 
fortalecer o vínculo com 
seus bebês, por meio da 
cultura e da troca de ex-
periência entre mulheres, 
um grupo de mães se 
uniu em 2008 e criou o 
CineMaterna. Desde en-
tão, a organização sem 
fins lucrativos promove 
sessões especiais de ci-

nema para mães com be-
bês de até 18 meses.  

O CineMaterna está 
presente em 112 cinemas 
espalhados por 52 cida-
des de 16 estados bra-

sileiros. Em dez anos de 
história, já levou mais de 
200 mil famílias às mais 
de 7 mil sessões que re-
alizou; e conta com 400 
mães voluntárias.

Sessão especial de cinema para 
mamães com bebês de até 18 
meses será na próxima quarta-
feira, dia 27 de março
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  A terceira temporada de “Stranger 
Things” segue sendo uma incógnita. Até 
agora, uma das poucas coisas que a 
gente sabe é que ela chega no feriado da 
Independência norte-americana, 
celebrado em 4 de julho deste ano.

  Depois de lançar “LBD” no início de 

janeiro, Becky G anuncia novo single 
em seu Instagram. Com o nome de 
“Green Light Go”, a faixa tem uma 
pegada R&B sensual.

  A versão live de “Dora, a 
Aventureira” se chamará “Dora e a 
Cidade Perdida” e ganhou dois 

pôsteres oficiais.

  A Netflix divulgou o trailer do filme 
“Loja de Unicórnios”, que será estrelado 
E dirigido por Brie Larson. A comédia 
conta a história de Kit (Brie Larson), uma 
adulta que se sente desconectada do 
mundo e perdida na vida.

aUTisMo
Com referência ao Dia Mundial 

de Conscientização do Autismo, 
comemorado no dia dois de abril, a 

Faculdade Estácio de Goiás – Campus 
Estação promoverá, na próxima 

terça-feira, dia 26, às 8h, a palestra 
“Autismo: Compreendendo melhor 

essa condição”. O evento acontece no 
auditório da instituição de ensino e é 

gratuito.

ciNEMaTERNa
A sessão CineMaterna Flamboyant 

apresentará o filme “Capitã 
Marvel” nesta quarta-feira, 27/03. 

O longa metragem é sobre Carol 
Danvers, agente da CIA que, em 

meio a uma guerra alienígena, se 
torna uma das mais poderosas 

entre os super-heróis de todo o 
mundo. Neste mês, o CineMaterna 

volta ao seu horário habitual, às 
14h10, e as primeiras 10 mamães 

acompanhadas de seus bebês 
de até 18 meses, contarão com 

ingresso cortesia.

PREVENÇÃo
O Hospital Estadual Materno-

Infantil Dr. Jurandir do Nascimento 
(HMI) promove entre os dias 25 e 

29 de março (segunda e sexta-feira) 
a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (Sipat) da 
unidade. Organizada pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e pelo Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) do 

hospital, a programação vai discutir 
sobre segurança e bem-estar do 

trabalhador e é voltada para todos 
os colaboradores.

caPiTÃ MaRVEl
Menos de um mês após a estreia 

de “Capitã Marvel“, os estúdios 
responsáveis pela produção já 
podem comemorar. Na última 

sexta-feira (22) foram atualizados 
os caixas e, de acordo com o 

Deadline, o longa já é o filme mais 
lucrativo da história com uma 

super-heroína no papel principal. A 
cifra alcançada nas bilheterias, mais 

precisamente US$ 825 milhões, 
ultrapassou o grande detentor 

da marca até então, “Mulher 
Maravilha”, lançado em 2017.
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

01 - Prêmio - Leonardo Arruda e Brenno Alves, Diretores da Revista Viver Goiás, realizam o Prêmio Mulheres Empreendedoras 2019 e 
a solenidade de entrega da premiação acontecerá na casa de eventos Spazio Sansaloni, a partir das 21h. 

2 3

4

Comemoração - Blenda Maraisa, Rosângela Pontes, 
Ludymilla Damatta e Edna Mendes, comemoraram 
o Dia Internacional da Felicidade no Paris 6. 
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Viela Gastronômica -  Luíra Carvalho, Flavia Torres e 
Gabriela Saddi, no Viela Gastronômica que abre as 
comemorações pelos dois anos de funcionamento com um jantar 
de parabéns, pelos três anos de atividade do Buddha Spa Goiânia. 

Aniversário - Bruna Santana, Breno, Flavio Junior, Luan 
Santana, Jade Magalhães, Rafa Kalimann, Tata, Cocielo e João 
Quirino na boate Villa Mix em São Paulo e aproveitaram para 
cantar os parabéns para Luan Santana. 
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Reconhecimento
A Rizzo Imobiliária conseguiu vencer as 
adversidades do mercado e reconhecer 
os esforços dos seus colaboradores para 
que a empresa se expandisse em 2018. 
Prova disso é a distribuição de parte do 
lucro líquido da Rizzo em 2018 com seus 
colaboradores. No total, 62 deles – ou 
todo o quadro de pessoal – foram con-
templados, no último dia 11 de março, 
com um repasse médio de R$ 11.030,87, 
embora o valor do bônus seja relativo a 
salário individual do colaborador. Essa 
remuneração é a título de participação 
em parte do lucro líquido do grupo, cujo 
montante foi de R$ 683 mil, um pequeno 
porcentual no total do lucro líquido. 

tuRismo
Com a  meta de atingir R$ 520 milhões em 
vendas em 2019, o segundo dia da Conven-
ção VOX -  Vacation Ownership Xperience, 
maior evento de  timeshare  do Brasil, pro-
movido pela AVIVA, terminou com 420 as-
sociados de Rio Quente e Costa do Sauípe 
prontos para encarar os novos desafios. 
Além de participarem de palestras de vendas 
e motivacionais, realizadas dentro de um pi-
cadeiro circense com executivos e associados 

caracterizados, eles também acompanharam 
a entrega dos prêmios da RCI Brasil  aos re-
sorts, por cumprirem com os mais rígidos e 
altos padrões de qualidade definidos a partir 
das avaliações dos sócios da empresa líder 
mundial em intercâmbio de férias.

agRonegócio
Considerada a maior feira de tecnologia rural 
do Centro-Oeste, a Tecnoshow Comigo 2019 
será realizada de 8 a 12 de abril, no Centro 
Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde 
(GO). A previsão dos organizadores é que a 
feira, que completa 18 edições neste ano, 
consiga superar os números registrados em 
anos anteriores e bater novos recordes. Em 
2018, foram mais de R$ 2,5 bilhões em vo-
lume de negócios, público de 106 mil pes-
soas e a participação de 550 expositores 
de diferentes segmentos. Além de servir 
de oportunidade para a realização de gran-
des negociações, o evento busca trazer 
novidades em tecnologias, pesquisas, co-
nhecimento e serviços para pequenos, mé-
dios e grandes produtores, trabalhadores 
rurais, estudantes, profissionais do agro e 
demais públicos. A realização da feira é da 
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 
Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Renda

Reforma da Previdência beneficiará 
mais pobres, revela ministério

o crescimento econô-
mico gerado pela 
reforma da Previ-

dência beneficiará prin-
cipalmente os 50% mais 
pobres da população. A 
conclusão consta de rela-
tório da Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE), do 
Ministério da Economia, 
divulgado em Brasília.

No mês passado, o órgão 
tinha distribuído nota téc-
nica na qual calculou que 
a economia cresceria 3,3% 
em 2023 com a aprovação 
total da reforma da Previ-
dência, 2,3% com a apro-
vação parcial e encolheria 
1,8% com as regras atuais.

Segundo o documento, 
a aprovação integral das 

novas regras poderia gerar 
até 8 milhões de empre-
gos formais nos próximos 
quatro anos, mas o minis-
tério não tinha divulgado 
a distribuição desse cresci-
mento por classes sociais.

Agora, a SPE detalhou 
o impacto positivo da ex-
pansão da economia de-
corrente da reforma, con-
forme o nível de renda 
da população. O levanta-
mento dividiu a popula-
ção em 10 segmentos, em 
que o menor correspon-
de aos 10% mais pobres; 
e o maior, aos 10% mais 
ricos, e analisou o au-
mento da renda em cada 
faixa em dois cenários.

O estudo considerou o 

crescimento médio de 3% 
ao ano da economia até 
2023, no caso de apro-
vação total da reforma, e 
retração média de 0,5% 
ao ano no mesmo período, 
sem mudanças nas regras.

De acordo com a nota 
técnica, a renda per ca-
pita cresceria mais entre 
os 50% mais pobres da 
população: de 3,07% por 

ano em média para o seg-
mento entre 40% e 50% 
mais pobres a 3,48% por 
ano para os 10% mais 
desfavorecidos.

Entre os 50% mais ricos, 
a renda per capita também 
subiria, mas em ritmo me-
nor: de 3% ao ano para a 
faixa entre 40% e 50% 
mais ricos a 2,63% ao ano 
entre os 10% mais ricos.

“A Nova Previdência 
traz ganhos a todos os 
brasileiros, mas favorece, 
particularmente, aqueles 
com renda mais baixa, 
cuja renda média terá 
maior aumento.

As condições econô-
micas geradas pela Nova 
Previdência, elevando o 
emprego, reduzindo a 
informalidade e estimu-
lando investimentos são 
fundamentais para o de-
senvolvimento de uma 
economia capaz de garan-
tir condições mais seguras 
aos mais pobres no hoje 
e no amanhã”, destacou o 
documento da SPE.

Empregos formais
Conforme o levanta-

mento, dois fatores be-
neficiarão as camadas 
mais pobres da popula-
ção. Em primeiro lugar, 

o crescimento da econo-
mia aumenta a criação 
de empregos formais e 
reduz a informalidade, 
que afeta 91,64% dos 10 
% mais pobres e apenas 
18% dos 10% mais ricos, 
de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

De acordo com a SPE, 
até 8 milhões de empre-
gos com carteira assinada 
seriam criados caso a re-
forma da Previdência fosse 
aprovada na totalidade.

A segunda razão para o 
crescimento da economia 
ter efeitos mais benéficos 
sobre as menores faixas de 
renda é a possibilidade de 
que a inclusão no mercado 
formal de trabalho aumen-
te os gastos dessas famí-
lias em educação e saúde.

Segundo relatório, renda dos 50% 
mais pobres subiria acima da média
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A empresa referência em investimentos imobiliários TG Core Asset conse-
guiu arrecadar em doações mais de 1 toneladas de ração animal em sua sede 
no Jardim Goiás. A ideia da campanha foi usar as redes sociais com o mascote 
propaganda da empresa TGAR para pedir ajuda aos seus “amiguinhos”. Com 
as arrecadações, a empresa ajudará saciar a fome de centenas de animais 
carentes. Aproveitando a oportunidade, o programa papo aberto convidou 
o planejador financeiro e sócio diretor da TG Core Gibran Estephan para um 
bate papo descontraído, onde além de falar sobre finanças ele contará um 
pouco mais sobre o amor da empresa pelos animais e ações futuras.
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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

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : 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 ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (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$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Corrida

Copa Truck abre temporada em Goiânia

diante de 22 mil pes-
soas que compare-
ceram na manhã do 

último domingo (24) no 
Autódromo de Goiânia, 
Beto Monteiro quebrou 
um jejum de vitórias que 
durava desde a primei-
ra rodada da história da 
Copa Truck, em 2017, com 
estilo, faturando as duas 
provas do fim de sema-
na em sua estreia com 
o Volkswagen da equipe 
RM. A rodada dupla que 
abriu a temporada deu 
uma amostra do que deve 
ser visto ao longo de 
2019: disputas pela pon-
ta entre pelo menos três 
montadoras diferentes.

Na primeira corrida 
do dia, o pole position 
Felipe Giaffone, em sua 
estreia no comando de 
um Iveco, largou forte e 

segurou a liderança nas 
primeiras voltas, até ser 
superado pelo Volks de 
Paulo Salustiano que, 
pouco depois, enfrentou 
problemas no motor e 
acabou abandonando a 
prova aos prantos, em 
uma cena comovente. A 
partir daí, Monteiro se-
guiu forte na ponta, segu-
rando a forte pressão de 
Leandro Totti para vencer 
a primeira corrida do ano. 
Totti terminou em segun-
do e André Marques, que 
superou Giaffone nos 
minutos finais da corrida 
com seu Mercedes-Benz, 
foi o terceiro. Atual cam-
peão da categoria, Rober-
val Andrade, largou em 
oitavo, fez boa corrida de 
recuperação e chegou a 
ocupar a quarta posição, 
mas cruzou a linha de 

chegada em quinto.
A segunda corrida do 

dia, no entanto, conse-
guiu ser melhor que a 
primeira. Largando em 
quinto após a inversão do 
grid, Felipe Giaffone ace-
lerou forte para, em pou-
cas voltas, saltar para a li-
derança. Mas os olhos do 
público goiano estavam 
focados em Rogério Cas-
tro, que largou da pole 

por conta da inversão de 
grid. Porém, com perda 
de rendimento, o pilo-
to da casa foi caindo 
até receber a bandei-
rada em sexto.

Na briga pela ponta, 
Giaffone era perseguido 
de perto por Beto Mon-
teiro, vencedor da corrida 
1 e oitavo do grid. O cam-
peão de 2017 segurou 
bem a pressão durante 

a maior parte da prova, 
mas acabou ultrapassa-
do e perdeu a liderança 
para o pernambucano. A 
partir daí as posições não 
mudaram e Beto cruzou 
a linha de chegada para 
conquistar sua segunda 
do dia. Giaffone teve de 
se conformar com o se-
gundo lugar, enquanto 
Luiz Carlos Zapellini, de 
volta às corridas de cami-

nhão, somou um heroico 
terceiro lugar. Marques 
foi ao pódio novamen-
te em quarto, enquanto 
Débora Rodrigues, em 
uma atuação maiúscula, 
chegou em quinto e so-
mou seu primeiro pódio 
desde a etapa de aber-
tura do ano passado, em 
Cascavel (PR).

“Estou muito feliz, 
principalmente depois 
das adversidades do fim 
de semana. Nessa equi-
pe nova é tudo muito 
diferente do que a gen-
te vinha usando. Viemos 
muito focados para tentar 
bons pontos para o cam-
peonato e conseguir duas 
vitórias foi sensacional”, 
celebra Monteiro, líder 
isolado da primeira copa 
com 40 pontos, oito a 
mais que Giaffone. “Goi-
ânia é uma das minhas 
pistas preferidas. Eu 
adoro vir para Goiânia e 
o povo de Goiânia, mui-
to caloroso e receptivo. 
Que bom que começa-
mos bem aqui!”

Novas parcerias entre pilotos e 
equipes criam altas expectativas 
para a briga pelo título
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