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n Está explicado: abelardo Vaz renun-
ciou ao cargo de prefeito de inhumas 
para trabalhar na pré-campanha de 
Vanderlan Cardoso a governador. Ele vai 
coordenar a participação do senador nas 
próximas eleições municipais.

n A greve dos professores esta-
duais prossegue firme, com um 
detalhe: não há nenhum diálogo 
entre as lideranças do movimen-
to e o governo do Estado. Nada, 
nada. Nenhuma proposta foi 
apresentada para discussão.

n Mais pesquisas que chegaram ao 
conhecimento deste blog apontam 
o governador ronaldo Caiado com 
aprovação (ótimo+bom) entre 33 e 
36% em municípios do Entorno de 
brasília e da região Sudoeste.

n Já são mais de 6 meses desde 
que a primeira dama e ex-depu-
tada Iris Araújo não põe os pés no 
Paço Municipal, logo que ela que 
no início do 2º mandato do pre-
feito Iris Rezende chegou a dar 
plantão no seu gabinete. 

n a festa promovida pelo governador 
ronaldo Caiado na Praça Cívica foi um 
sucesso e acabou incomodando os 
tucanos porque, no passado, eles se 
esforçavam para levar o povo para lá, 
mas só o conseguiam no Natal. 

n O secretário de Segurança Rodnei 
Miranda não está repetindo em Goiás 
um costume que fez sucesso na sua 
passagem pela mesma pasta no Espí-
rito Santo: vestir farda da PM e sair às 
ruas para participar de blitzs.

n Confirmadíssimo: a eleição para pre-
sidente estadual do PSDb será no pró-
ximo dia 4 de maio, em Goiânia. Votam 
os delegados dos diretórios municipais, 
cujo número é desconhecido. luziânia, 
por exemplo, tem 25.

n Diante da má repercussão, o gover-
nador Ronaldo Caiado parou de falar 
na transferência de 30% dos recursos 
do FCO para investimento em obras. 
O dinheiro, como se sabe, é reservado 
ao apoio às empresas privadas.

n a suposta cláusula em seu contrato 
de prestação de serviços com a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, proibin-
do atividades políticas, explicaria a 
distância de Goiás a que o ex-gover-
nador Marconi Perillo se impôs. 

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

Qual é o maior nome da oposição hoje em Goiás? Não há dúvidas de que só 
pode ser o do deputado estadual Talles Barreto, do PSDB, a voz mais dura, na 
Assembleia Legislativa e fora dela, contra o governador Ronaldo Caiado. E olha 
que Talles Barreto só está começando a aprender o ofício de ser do contra, uma 
vez que toda a sua carreira parlamentar foi construída em proximidade estreita 
com o Palácio das Esmeraldas. Um detalhe que poucos conhecem na vida política 
do deputado é que ele começou a sua trajetória como presidente do PFL Jovem 
e já chegou a desfrutar de amizade com Caiado – mas isso é passado e bem 
longínquo. No momento, Talles Barreto é quem mais desperta a irritação do go-
vernador, já que não dá trégua e diariamente, seja nas sessões legislativas, seja 
em entrevistas à imprensa, ataca o governo sem dó nem piedade. É preciso re-
conhecer, contudo, que ele faz o que faz com educação e serenidade, sem jamais 
baixar o nível. Aparentemente, ele espera como retribuição pelo seu trabalho de 
oposição ser escolhido como o próximo presidente estadual do PSDB.
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caiaDo REtaRDa a NoMEaÇÃo DoS DiREtoRES FiNaNcEiRoS
apesar do grande número de diretorias financeiras em secretarias e órgãos estaduais aguardando preenchimento, o gover-
nador ronaldo Caiado não tem a menor pressa. É da sua natureza confiar pouco – ou, no limite, confiar nada – em quem 
quer que seja, dado ao receio de ver a biografia contaminada por erros ou desvios cometidos por eventuais auxiliares do 
governo e dentro desse viés o papel dos encarregados de mexer com dinheiro, na atual gestão, é o mais visado pelo Palácio 
das Esmeraldas e passa por permanente pente fino. É uma espécie de imagem consolidada a ideia de que diretores finan-
ceiros estão sempre envolvidos em todas as irregularidades denunciadas na administração estadual, nos últimos anos. 
Daí, Caiado não quer correr riscos permitindo que o seu filtro seja de alguma forma enganado e um nome ou outro venha 
a passar pelo rigor que ele acha que deve manter com a gestão dos recursos públicos entregues ao seu controle. a Junta 
Comercial está com o cargo vago até hoje. Na Goinfra, foi nomeado um coronel da Polícia Militar. 

SE MaNtiDa, aliaNÇa pp-MDB tERia 4 NoMES paRa 2022
O vice-governador lincoln Tejota procura um novo partido e corre que avalia filiar-se ao PP. Mas, se o fizer, correrá um risco 
e tanto. É que o governador ronaldo Caiado já avisou que não será candidato à reeleição, devendo buscar uma candidatura 
a presidente da república. Caso acontece, essa hipótese abre espaço para que Tejota assuma como governador tampão e 
na sequência se candidate ele mesmo ao governo. Não há como afastar um governador, no cargo, da linha de sucessão. 
Mas o PP, que tem a intenção de manter a aliança com o MDb, tal como na eleição passada, já tem dois candidatos para 
2022 – o ex-ministro alexandre baldy e o senador Vanderlan Cardoso, isso sem falar no relançamento de Daniel Vilela – o 
que dá três postulantes. Com o atual vice-governador, seriam quatro, compondo um cenário inseguro demais para todos 
eles. Desde já, a impressão é que, se essa previsão se confirmar, dos quatro citados o nome com maior viabilidade eleitoral 
seria o de Vanderlan, pela estrutura econômica pessoal e pelo recall dos muitos pleitos que disputou.

cpi DoS iNcENtiVoS FiScaiS EStÁ EXalaNDo UM cHEiRo RUiM
Gerou estranheza a decisão da CPI dos Incentivos Fiscais de restringir as suas investigações ao eventual retorno que as empresas beneficia-
das estariam contratualmente obrigadas a dar para compensar as isenções recebidas, em termos de geração de empregos e ampliação da 
capacidade produtiva. Ficou a impressão de que há interesse em apenas pressionar empresários, quando seria fundamental a averiguação da 
legalidade das regalias concedidas e quais autoridades governamentais foram responsáveis. lembrete: uma CPi com o mesmo objetivo, no 
Mato Grosso, terminou com os deputados membros trocando acusações de cobrança de propinas para maneirar a mão nas investigações.

coNclUSÃo Da REFoRMa aDMiNiStRatiVa EStÁ paSSaNDo DE HoRa
Finalmente, nos próximos dias, se não houver nova postergação, o governador ronaldo Caiado deve anunciar a con-
clusão da sua reforma administrativa, que tem a pretensão ousada de poupar r$ 500 milhões em gastos com a estru-
tura do Estado nos próximos quatro anos. Não vai ser fácil. A primeira parte da reforma foi um fiasco, com o governo 
no final das contas tendo que engolir a sua própria versão de que haveria alguma economia, ao admitir que o objetivo 
foi apenas uma adequação da máquina administrativa aos seus propósitos – isso depois que a oposição, coberta de 
razão, mostrou que não ocorreria nenhuma redução de despesas, como não ocorreu. Sem cortes drásticos, liquidação 
de órgãos inúteis ou superpostos e uma política corajosa de privatizações e concessões, mas apenas recorrendo a 
remanejamentos e fusões, é utopia falar em economia de r$ 500 milhões. Vamos aguardar o inteiro teor do projeto.

tallES BaRREto JÁ É a MaioR 
VoZ Da opoSiÇÃo EM GoiÁS
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REEStRUtURaÇÃo coMERcial

Entidades do Sistema S se organizam para 
reestruturação da economia de Abadiânia

Um trabalho que 
reúne em parceria 
diversas entidades 

do Sistema S visa pro-
mover a recuperação da 
economia de Abadiânia, 
após o impacto negativo 
da prisão e das denúncias 
contra o médium João 
Teixeira de Faria, o João 
de Deus, da Casa de Dom 
Inácio de Loyola, que era 
importante referência 
do turismo religioso que 
movimentava a cidade. 
Estão unidos na ação, de 
múltiplas etapas, o Sis-
tema Fecomércio/Sesc/
Senac, o Senai, o Sesi, o 
Sebrae e o Senar, além da 
Universidade Salgado de 
Oliveira (Universo) e Pre-
feitura de Abadiânia.

Capacitados na últi-
ma sexta-feira, equipe de 
pesquisadores formada 
por 48 alunos voluntários 
da Faculdade Senac e da 
Universo iniciaram, na se-

gunda-feira (8), a aplicação 
de um diagnóstico empre-
sarial, que será obtido por 
uma pesquisa junto a em-
presários de Abadiânia. Ela 
vai mapear o perfil do em-
presário da região e outras 
potencialidades da cidade. 
O diagnóstico definirá as 
próximas ações no proces-
so de reestruturação.

O presidente do Sis-
tema Fecomércio/Sesc/
Senac-GO, Marcelo Baioc-
chi, ressalta a importância 
da união do Sistema S em 
prol dos empresários do 
município.  “É uma ação 
que envolve as federações 
do setor produtivo”, obser-
vou. “O objetivo desta ação 
é apoiar os empresários 
daquele município para 
que possam enfrentar este 
momento de mudança de 
foco. Deixou-se de ter um 
turismo religioso mui-
to forte, e eles terão que 
buscar novos caminhos, 

para manter seus negócios 
funcionando”, detalhou. “É 
muito importante fazer a 
nossa parte para garan-
tirmos a sobrevivência do 
comércio da cidade, e os 
empregos por ele gerados”, 
ainda disse.

O Diretor Regional do 
Sesc e do Senac em Goi-
ás, Leopoldo Veiga Jardim, 
disse que as entidades 
ficaram sensibilizadas 
pelo esvaziamento da ci-

dade após o escândalo 
envolvendo João de Deus. 
“Assim, as entidades se or-
ganizaram para buscar o 
reposicionamento da cida-
de no mercado, para fazer 
com que a economia de 
Abadiânia volte a crescer.  
O Sistema S assumiu esta 
responsabilidade, essa 
contribuição”, disse.  

Já o Diretor Superin-
tendente do Sebrae Goi-
ás, Leonardo Guerra de 

Rezende Guedes, assinala 
que, como entidade res-
ponsável pela promoção 
da competitividade e 
desenvolvimento sus-
tentável dos pequenos 
negócios e pelo fomento 
ao empreendedorismo 
goiano, o Sebrae solida-
rizou-se com a proble-
mática dos empreende-
dores de Abadiânia e está 
aplicando seus esforços 
para auxiliar aquela co-

munidade, dentro de sua 
competência. “Formamos 
uma parceria entre enti-
dades ligadas ao Sistema 
S visando compreender 
a profundidade dos im-
pactos que os empresá-
rios de Abadiânia estão 
passando e, a partir dos 
resultados, traçaremos 
estratégias de atuação 
conjunta para reerguer a 
economia daquele muni-
cípio”, afirmou.

O projeto visa recuperar a economia 
de abadiânia, após o impacto 
negativo da prisão e das denúncias 
contra o médium João de Deus, da 
Casa de Dom inácio de loyola, que 
era importante referência do turismo 
religioso que movimentava a cidade
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Governo quer reduzir pela metade o 
preço do gás de cozinha, diz Guedes
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse hoje 
(9) que o governo preten-
de reduzir pela metade o 
preço do gás de cozinha 
no país em dois anos. De 
acordo com o ministro, 
para conseguir essa redu-
ção, é preciso quebrar o 
monopólio do refino e da 
distribuição.

“Daqui a dois anos, o 
botijão de gás vai chegar 
na metade do preço na 
casa do trabalhador bra-
sileiro. Vamos quebrar es-
ses monopólios e vamos 
baixar o preço do gás e 
do petróleo com a com-
petição”, disse Guedes.

Ao participar da 22ª 
Marcha a Brasília em De-
fesa dos Municípios, em 
Brasília, Guedes disse que 
o monopólio da Petrobras 
no refino do gás torna o 
preço do produto mais 
caro no Brasil. O ministro 
afirmou ainda que a solu-
ção para a falta de recur-
sos vem do petróleo, espe-
cificamente da exploração 
da camada do pré-sal.

Guedes defendeu jun-
to aos prefeitos a apro-
vação da reforma da 
Previdência, ressaltando 
que a reforma vai liberar 
recursos para os entes 
municipais. “Todos já sa-

bemos que a reforma da 
Previdência é importan-
te também para municí-
pios e estados”, afirmou. 

O ministro disse ainda 
que o governo trabalha 
para unificar ainda este 
ano até cinco tributos e 
que se a mudança for efe-
tivada a arrecadação será 
compartilhada com esta-
dos e municípios.

“Vamos baixar, simplifi-
car, reduzir impostos para 
o Brasil crescer. É a refor-
ma tributária. Primeiro, 
vamos pegar três, quatro, 
cinco impostos e fundir 
em um só. Vai chamar Im-
posto Único Federal”, disse 

Guedes que não detalhou 
quais seriam os impostos 
unificados.

O ministro também dis-
se que vai trabalhar para 
que a maior parte da ar-
recadação dos recursos 
arrecadados no país fique 
com os municípios. “Hoje, 
65% é da União, 35% de 
estados e municípios. No 
futuro, 70% tem que ser de 
estados e municípios. Mas 
não é daqui a vinte anos, é 
pra agora”, disse.

Previdência
Pouco antes da parti-

cipação do ministro no 
evento, a Secretaria Es-

pecial de Previdência do 
Ministério da Fazenda 
distribuiu uma cartilha 
pedindo o apoio dos pre-
feitos à reforma da Previ-
dência. De acordo com a 
cartilha, a aprovação da 
reforma resultará em me-
lhora geral do ambiente 
econômico do país, com 
geração de empregos e 
aumento na arrecadação.

Após a palestra do mi-
nistro, o secretário Especial 
da Previdência, Rogério 
Marinho, fez uma apre-
sentação aos prefeitos é 
afirmou que aprovação da 
reforma é uma pauta que 
não é apenas do governo, 

mas de interesse do país.
“Essa é uma oportuni-

dade de entendermos de 
que forma a economia do 
Brasil vai se comportar nos 
próximos anos. O ministro 
Paulo Guedes precisa mui-
to do apoio dos prefeitos 
aqui presentes. Qualquer 
medida impactante, seja o 
novo pacto federativo, re-
forma tributária ou atração 
de investidores internos e 
externos, passa pelo ali-
cerce, a espinha dorsal que 
é o reequilíbrio das contas 
públicas, e isso só ocor-
rerá com a aprovação do 
novo regime previdenciá-
rio”, disse Marinho. 
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Escolas municipais usarão robótica 
no processo de aprendizagem

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia (SEDETEC) 
e a Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte 
(SME), lança nesta quar-
ta-feira, 10 de abril, o 
projeto Makers, que visa 
introduzir a robótica nas 
escolas municipais. A so-
lenidade de lançamento 
será às 16 horas, no sexto 
andar do Paço Municipal.

O projeto realizado em 
parceria com o Instituto 
Federal de Goiás (IFG), Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG) e Conselho de De-
senvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico 
de Goiânia (Codese) e tem 
como objetivo a inser-
ção da robótica na rede 
municipal de educação, 
como instrumento pe-

dagógico de ensino, por 
meio da capacitação e 
suporte aos professores 
e apoio técnico, instruí-
dos a utilizarem a tecno-
logia no ensino da Mate-
mática, Geografia, Física, 
entre outras disciplinas.

Para a operacionaliza-
ção do projeto, foi desen-
volvida uma capacitação 
ministrada por alunos e 
professores da UFG (Pequi 
Mecânico) e IFG (Datum). As 
atividades iniciaram no dia 
21 de março com previsão 
de encerramento no dia 
12 de abril. Ao todo, serão 
cinco encontros de quatro 
horas, totalizando 20 ho-
ras de formação para duas 
turmas. Ao final, 16 profes-
sores receberão acompa-
nhamento dos instrutores 
voluntários da UFG e do 
IFG, realizando visitas se-
manais durantes dez se-
manas nas 14 escolas.

lançamento do projeto Makers ocorre 
nesta quarta-feira no Paço Municipal
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PaViMeNTaÇÃO

Prefeitura destrava reconstrução do asfalto de Goiânia
A Prefeitura de Goiânia 
pôs fim ao principal en-
trave para a reconstrução 
da pavimentação de 628 
ruas em 107 bairros da 
Capital: a nota C no índice 
de Capacidade de Paga-
mento (Capag), avaliação 
de solvência feita pelo 
Governo Federal com ob-
jetivo de permitir apenas 
contratos de operação de 
crédito em volumes sus-
tentáveis. Relatório divul-
gado pelo Tesouro Nacio-
nal antecipa que a cidade 
evoluiu da nota C para a B 
e agora é uma das poucas 
localidades do país apta 
a captar empréstimos 
com aval da União. 

Passível de contratuali-
zar mais de R$ 4,9 bilhões, 
neste momento Goiânia 
pleiteia cerca de R$ 400 
milhões para substituir 
627 quilômetros de asfal-
tos que, com deficiências 
estruturais, já não respon-
dem a reparos paliativos, a 
exemplo das intervenções 
popularmente conhecidas 
como “operações tapa-

-buracos”. “Hoje a situação 
fiscal de Goiânia garante 
qualquer investimento 
até esse limite de R$ 4 bi-
lhões. Aquilo que o prefei-
to entender que a cidade 
precisa, do ponto de vista 
técnico e da situação fiscal 
de Goiânia, depois de dois 
anos de muito trabalho, 
pode ser feito”, garante o 
secretário municipal de 
Finanças, Alessandro Melo. 

Em 2018, a cidade al-
cançou nota C na Capag, 
portanto, abaixo da clas-
sificação necessária à cap-
tação de recursos tendo 
o Governo Federal como 
avalista. Agora, a Secreta-
ria do Tesouro Nacional 
(STN) aponta classificação 
A para Goiânia em dois 
dos três indicadores que 
compõem a análise: liqui-
dez e endividamento. Ape-
nas no índice poupança 
corrente a cidade obteve 
nota B. No ano passado, a 
classificação nesse quesito 
era C. Continuar a apurar o 
desempenho em relação 
a esse indicador, no en-

tanto, é um dos objetivos 
da Secretaria de Finanças 
(Sefin) ao longo de 2019. 
“No relatório da situação 
fiscal de entes federativos, 
divulgado pela STN, o pior 
desempenho de Goiânia 
era a ausência de liquidez. 
Isso significa que Goiânia 
tinha mais dívidas na pra-
ça do que dinheiro para 
pagar. Um efeito direto do 
déficit mensal de mensal 
de R$ 31 milhões que foi 
revertido em 2018. Quan-
do Goiânia passou a ter 
superávit, conseguimos 
melhorar a liquidez, que 
é o principal indicador da 
Capag”, explica. 

Diante da Capacidade 
de Pagamento divulga-
da nesta segunda-feira, a 
Prefeitura de Goiânia soli-
citará à STN avaliação da 
operação de crédito junto 
à CAF (Corporação Andina 
de Fomento - Banco de De-
senvolvimento da América 
Latina) a partir dos dados 
de 2018 e o encaminha-
mento do projeto de re-
construção asfáltica ao Se-

nado Federal. A aprovação 
pelos senadores é o último 
passo para liberação da 
transação. A meta é que o 
contrato de operação de 
crédito seja assinado até 
o final de junho e que as 
obras comecem já no se-
gundo semestre, de acordo 
com o trâmite do processo 
licitatório. “Com a situação 
da prefeitura organizada, e 
esse indicador da Capag é 
um grande resultado des-
se equilíbrio fiscal que o 
prefeito Iris Rezende vem 
buscando, agora é des-
lanchar os investimentos. 
A ideia é que a partir des-
te ano, com a retomada 
da situação fiscal favorá-
vel, a Capacidade de Pa-
gamento se reverta em 
benefícios para a cidade”, 
diz Alessandro Melo. 

Asfalto
O projeto de substi-

tuição da pavimentação 
contempla quase meta-
de das vias principais da 
cidade, que com maior 
fluxo, entre as coletoras 

e as arteriais, equivalem 
a aproximadamente 20% 
da extensão de toda a 
malha viária de Goiânia. 
Também abarca vias lo-
cais com alto índice de 
verticalização, como as 
localizadas no Jardim 
Goiás e nos setores Oes-
te, Bueno e Bela Vista, 
além de ruas com intensa 
atividade comercial ou de 
prestação de serviços, a 
exemplo das localizadas 
nos setores Marista e Sul.

Só na região Sul serão 
restauradas as pavimen-
tações de 218 ruas locali-
zadas em 11 bairros. São 
mais de 180 quilômetros 
de asfalto e investimen-
tos que ultrapassam R$ 
92,8 milhões. Nas regiões 
Norte e Leste serão inves-
tidos mais de R$ 90,7 mi-
lhões na troca do asfalto 
de 142 vias, com mais de 
166 quilômetros de ex-
tensão, de 33 bairros. A 
terceira maior fatia des-
ses recursos, R$ 72,8 mi-
lhões, será destinada às 
regiões Oeste, Sudoeste 

e Noroeste. Nesses locais 
serão refeitos 165 quilô-
metros de pavimentação 
em 151 ruas de 41 bair-
ros. Na região Centro os 
investimento alcançam 
R$ 62,1 milhões para 
refazer 115 quilômetros 
de asfalto em 117 ruas 
de 22 bairros. 

Além da restauração 
das vias, para os próximos 
dois anos o prefeito Iris 
Rezende já tem definido 
quase R$ 1 bilhão em in-
vestimentos na cidade. No 
pacote de obras prioritá-
rias à administração estão 
a pavimentação de todos 
os bairros habitados,  a 
continuidade da Avenida 
Leste-Oeste, o prolonga-
mento da Marginal Bota-
fogo, a construção de um 
viaduto na confluência 
entre o Jardim Novo Mun-
do e na Marginal Botafo-
go; a conclusão da  Ma-
ternidade Oeste, do BRT 
e do Macambira Anicuns, 
além de 15 novos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (Cmeis).
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  avicii era um dos maiores nomes 
da música eletrônica quando nos 
deixou em 20 de abril de 2018. após 
quase um ano de sua morte, foi 
anunciado o lançamento de um novo 
álbum com faixas gravadas pelo DJ.

  além de atriz, empresária! Kate 

Hudson lançou uma marca de roupas 
sustentáveis, a Happy x Nature. a 
coleção foi criada com materiais 
como garrafas de plástico recicladas.

  Segundo a Variety, amy adams foi 
escalada para atuar no filme “Hillbilly 
Elegy”. O drama, que será dirigido 

por ron Howard.

  Segundo a billboard, 
Mick Jagger passou por uma 
cirurgia para reparar uma válvula 
do coração. O cantor agora está 
em processo de recuperação e 
passa bem, disse uma fonte.

KaRaoKÊ
Monkey Goiânia contará com duas 

noites de “Karaokê Cremoso Monkey”. O 
público terá à sua disposição milhares de 

músicas de estilos variados no karaokê, 
que funcionará na área externa da casa, 

nesta quarta e quinta-feira (10 e 11). 
Nas duas noites, o evento terá início 
às 20 horas, com entrada gratuita. a 

Monkey Goiânia também disponibilizará 
dobradinha de caipirinha, cozumel e 

catuaba, além de promoção de chope 
puro malte, durante toda a noite.

cENÁRio
O artista Homero, nome à frente da 

empresa Coração de rua, criou o 
cenário do clipe da música “ai baby”, 

novo trabalho da cantora Joelma. O 
novo single estreou nacionalmente 

neste domingo (7/4), em um programa 
de TV. O clipe também foi lançado na 

mesma data no Youtube e já conta com 
mais de 210 mil visualizações. ao todo, 
foram utilizadas 15 obras de tamanhos 
variados, em suspensão. a encomenda 
feita a Homero foi de um cenário com 

pegada bem artística e descolada, e que 
traduzisse o ritmo do novo single, da 

dança e de amor.

EDUcaÇÃo
Jaime Zorzi, doutor em Educação e 

pesquisador nas áreas de desenvolvimento 
da linguagem oral infantil e de 

aprendizagem de leitura e escrita, e 
rosane Mendes ribeiro, fonoaudióloga, 
autora do protocolo CRA - Classificação 

para reenquadramento  de aprendizagem 
- e  dos Manuais de Modelos de avaliativas 
estarão em Goiânia nas próximas semanas. 

Eles virão a convite da psicopedagoga 
Janaína Carla rodrigues dos Santos, do 

Ensinar-te Espaço Pedagógico, para 
ministrarem um curso de extensão em 

três módulos para educadores, psicólogos, 
psicomotricista e fonoaudiólogos. 

as inscrições já estão abertas. Para 
solicitar informações envie e-mail para 

ensinarteep@gmail.com.

HoRÁRio EsPEcial
No dia 05 de maio, domingo que 

antecede o Dia das Mães, o Mega 
Moda Shopping e o Mega Moda Park 
funcionarão em horário especial: das 

7h às 13h. a ideia é proporcionar um 
dia a mais de compras para quem quer 

aumentar os estoques para a data 
comemorativa.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Inauguração - Os empresários Paulo Henrique de Paula e andréa de Paula foram 
anfitriões do coquetel de inauguração da loja imaginarium, no Goiânia Shopping. 

Beleza - Entre as celebridades mais cotadas para marcar 
eventos, a modelo e apresentadora Helen Ganzarolli 
estará em Goiânia neste sábado (13) para esbanjar beleza 
na inauguração do novo stand do Shopping Gallo. 

2 3

4

Nova música - O cantor sertanejo Gabriel Mendes 
entrega mais um trabalho de sucesso com imagina O 
Grau Que Eu Tô. a faixa inédita, que foi lançada na última 
terça-feira (02), tem um início inovador e desenvolve com 
a batida perfeita para dançar. 

So
lim

ar

Di
vu

lg
aç

ão

Th
al

ita
 N

er
y

Di
vu

lg
aç

ão

Em Milão - as franqueadas da CaSaCOr Goiás Eliane 
Martins e Sheila de Podestá estão em Milão, na itália, 
onde participam da 58ª edição do Salão internacional do 
Móvel de Milão (isaloni)/Feira de Design de Milão.
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on line
Com forte presença na região Centro-Nor-
te do Brasil, a  Novo Mundo, que conta 
com 140 lojas físicas e e-commerce desde 
2011, contabilizou um crescimento de 50% 
nas vendas digitais em 2018. Para 2019, a 
expectativa da rede varejista é chegar ao 
final do ano com o e-commerce represen-
tando 25% do faturamento da empresa, 
ou seja, com um aumento de 40%. Hoje 
as vendas on line representam 23% do 
faturamento, sendo os eletrodomésti-
cos os produtos mais vendidos.  No ano 
passado,  a Novo Mundo lançou seu 
apl icativo de vendas,  que traz ofertas 
exclusivas,   e  investiu em ações para 
deixar os cl ientes ainda mais próximos 
da marca,  como por exemplo:  comprar 
onl ine e retirar em loja o produto.

churrasco
No dia 20 de abril acontecerá em Pire-
nópolis o Festival Fogo de Chão. O Fes-
tival all inclusive acontecerá no Haikai, 
na Rua do Lazer e o valor do ingresso é 
R$ 230,00 (open food e open bar).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Inflação é a menor do trimestre em Goiânia

o Índice de Preços 
ao Consumidor 
(IPC) em Goiânia 

teve variação de 0,25% 
em março, ficando abai-
xo da taxa de 1,89% 
registrada em fevereiro. 
O resultado apresenta-
do pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB), na última 
terça feira, dia 9, é o me-
nor para o primeiro tri-
mestre do ano, que apre-
senta índice acumulado 
de 2,83%. Em compara-
ção com 2018, quando 
registrou 0,31%, o índi-
ce também ficou abaixo. 
A cesta básica fechou o 
mês 2,07% mais cara.

A redução no mês 
de março em relação a 
fevereiro se deve prin-
cipalmente aos grupos 
de alimentação (3,89% 
para 0,39%) e Habita-
ção (0,48% para 0,26%). 
Ambos impactaram for-
temente a elevação do 
índice em fevereiro e, 
dessa vez, tiveram au-
mentos menores. Dos 
205 produtos/serviços 
pesquisados mensal-
mente, 92 apresentaram 

elevação, 30 ficaram es-
táveis e 83 tiveram va-
riação negativa.

O grupo da alimen-
tação foi responsável 
por 0,39% da elevação. 
Entre os produtos que 
mais impactaram es-
tão: repolho (21,78%), 
tomate (14,29%), alface 
(12,28%), feijão carioca 
(4,02%), batata inglesa 
(8,78%), entre outros. 
“Vários alimentos que 
vinham num cenário de 

alta no começo do ano, 
continuam ainda com 
preço elevado, é o caso 
de hortaliças, tubércu-
los, feijão. Esses pre-
ços são justificados por 
menor oferta do produ-
to no mercado”, afirmou 
o economista do IMB, 
Marcelo Eurico.

Apesar de aumentos 
menores na alimentação 
e habitação, o índice se 
manteve positivo e foi 
influenciado também 

pelos grupos de: Artigos 
Residenciais (-0,10% para 
0,45%), Saúde e Cuida-
dos Pessoais (1,00% para 
0,44%), Despesas Pesso-
ais (2,59% para 0,29%) 
e Comunicação (5,33% 
para 4,30%). Os aumen-
tos de preços verificados 
com maior pressão nes-
ses grupos foram os se-
guintes: aluguel residen-
cial (0,66%); geladeira 
(2,40%); consultas médi-
cas (2,35%); corte de ca-

belo masculino (5,26%); 
serviços de telefonia fixo 
residencial (5,52%).

Tiveram variação ne-
gativa os grupos de Ves-
tuário (-0,75), Transportes 
(-0,90) e Educação (-0,20), 
o que equilibrou o índice 
que, apesar de positivo, 
mostrou arrefecimento. 
“O transporte foi o que 
mais impactou na balan-
ça, com variação menor 
do etanol e gasolina”, ex-
plicou o economista.

Cesta básica
A cesta básica fechou 

em março com 2,07% de 
elevação em relação a 
fevereiro. Em fevereiro a 
cesta para uma pessoa 
custava R$ 336,10, em 
março passou para R$ 
343,06, ou seja, 34,38% 
do salário mínimo. Para 
pagar a cesta básica o 
trabalhador gastou 75 
horas e 38 minutos, le-
vando em conta o salário 
mínimo de R$ 998,00.

Variação de 
0,25% em março Di
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A retomada da economia e o aumento do índice de confiança do consumidor têm 
demonstrado um aquecimento no mercado de shopping centers. O Passeio das 
Águas Shopping, situado em Goiânia (GO), é um exemplo disto. O empreendimento 
registou um aumento em vendas, no quarto trimestre de 2018, de 11,1%, fechan-
do o ano com um crescimento de 6,7%, acima da média do mercado que foi de 
6,5%, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
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Fotos: Divulgação

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

Governo Caiado completa 
100 dias com Dificuldades, 
mas também com acertos
O governo de Ronaldo Caiado chega hoje aos 100 dias 
com todas as dificuldades de quem está governando 
pela primeira vez. E nesse curto período já é possível 
identificar algumas linhas que deverão ser marcas des-
se governo, como uma grande preocupação com a pro-
bidade da administração, no sentido de não permitir 
práticas de atos de corrupção. Consequentemente, ao 
que tudo indica, por conta desse quase que excesso de 
preocupação com a corrupção, aflora outra marca que 
é a dificuldade de delegar. Dessa forma, ocorre em mui-
tos casos de demora no encaminhamento de atos do 
governo, que passam a demorar em produzir os seus 
efeitos, o que acaba por gerar insatisfações na sua pró-
pria base e isso gera desgastes. Nesse período, não há 
como não reconhecer o enorme esforço do governador 
Ronaldo Caiado, visando acertar as contas do Estado 
na parte fiscal. Mas de outro lado, as dificuldades são 
monumentais. Há ainda resto a pagar da folha de de-
zembro para quitar com parte do funcionalismo e todo 
o atoleiro  financeiro em que recebeu o governo. Além 
dos restos a pagar, a arrecadação tem sido insuficiente 
para acertar todos os compromissos, as estradas esbu-
racadas cobram providências urgentes, crise no atendi-
mento à saúde e por aí vai. O governador vem apostan-
do todas as fichas no sentido de que, com a eventual 
aprovação da reforma da Previdência, passe a sobrar 
mais dinheiro para investimentos. Mas ninguém ter 
certeza ainda do tamanho da reforma a ser aprovada 
pelos deputados e senadores.  Enquanto isso, o gover-
no promove renegociações de contratos, cancelamento 
de licitações com a realização de outras, pechincha em 
tudo quanto é novo contrato e, com isso, já alcançou 
uma estimativa de economia da ordem de R$ 270 
milhões, até o final do ano. Já é uma conquista im-
portante. Mas não é suficiente para suportar todos os 
investimentos necessários, mas já representam um 
bom começo, até à obtenção de autorização junto 
ao Governo Federal, para contrair empréstimos. Do 
ponto de vista político o governo vem tentando re-
construir a sua base de apoio na Assembleia Legisla-
tiva. Ainda não tem uma base consolidada  confiável 
na Casa mas, já é possível notar certo empenho da 
coordenação política apontando para esse objetivo.

DelegaDo WalDir e a arma  
líder da bancada do PSl na Câmara, o goiano Delegado Waldir 
Soares vem chamando a atenção da mídia, e até dos colegas de 
parlamento, às vezes não só pelas posições polêmicas adotadas 
em debates travados na Casa, mas por supostamente portar 
uma arma de fogo ontem, na reunião da CCJ em que foi apro-
vado o parecer do relator, sobre a admissibilidade do projeto de 
reforma da Previdência. O assunto promete render.

WilDer sairá Do Dem?
Secretário de indústria e Comércio, Wilder Morais, tam-
bém está a caminho de mudar de partido. E dentre as 
opções disponíveis, o Prós, atual partido do vice lincoln 
Tejota, além do Podemos e o Solidariedade. É que difi-
cilmente perduram as facilidades na convivência entre 
duas lideranças fortes e independentes, a exemplos do 
governador Caiado e o empresário Wilder Moais, que 
um mesmo partido.  Há um histórico desses exemplos 
no próprio DEM, que confirma essa tese.
 
prestigiaDo
Em contato com a redação do Diário Central nessa 
segunda-feira, a assessoria do deputado Major Vitor 
Hugo (PSl-GO), negou qualquer insatisfação da parte 
do presidente Jair bolsonaro, para com líder do governo 
na Câmara Federal. “O deputado Major Vitor Hugo está 
prestigiado na liderança do governo, pelo presidente 
Jair bolsonaro”, resumiu a assessoria.
 
No futebol 
Mas pelo menos no meio futebolístico a expressão 
“o técnico de determinado clube está prestigiado” 
não é bem vista e significa que o indivíduo em refe-
rência está preste de ser demitido. 
 
filiação Desperta DúviDas
A praticamente certa filiação do vice-governador Lincoln 
Tejota no PP, prevista para ocorrer dentro de mais alguns 
dias, já mexe com a curiosidade nos meios políticos locais. 
De duas uma, trata-se de uma aproximação entre suas 
principais lideranças, o senador Vanderlan  Cardoso, o ex-
-ministro das Cidades, alexandre baldy e o deputado fede-
ral alexandre do baldy, com o DEM do governador ronal-
do Caiado ou um distanciamento desse último, conforme 
tem se especulado?  Façam suas apostas. 
 
JuliaNo bezerra recebe cgu... 

O chefe da Controladoria Geral de Goiânia, Juliano be-
zerra, recebeu semana passada,  a visita do corregedor 
geral da União, Gilberto Walter Júnior, acompanhado de 
chefe de gabinete do órgão federal, Eliane Prado, e do 
superintendente da Controladoria regional (GO), renato 
barbosa. Eles vieram conhecer trabalhos desenvolvidos 
pela CGG, na área de combate à corrupção e ações de 
transparência, controle de gastos e de  fiscalização.   
 
primeiras muDaNças
Opiniões de pessoas que conhecem bem o tempera-
mento do “furacão” ronaldo Caiado apontam na di-
reção de que as primeiras alterações na sua equipe de 
auxiliares não deverão demorar muito para muito para 
acontecer. É apenas uma questão de meses. Caiado, 
embora consciente das dificuldades financeiras porque 
passa o seu governo, nesses primeiros meses, sabe 
também que o mandato inteiro tem apenas 48 meses 
e desses, a partir de agora só restam “45”, aliás, um nú-
mero difícil de ser assimilado por esse governo.

bliNDagem

E quando começa a se falar de possíveis alterações, 
logo surgem as perguntas sobre  as áreas onde elas 
poderão ocorrer primeiro. Nesse caso para simplificar 
a resposta, no momento a coluna opta por responder 
apenas uma pessoa possui blindagem total na equipe: 
Dona Gracinha Caiado, primeira-dama e presidente da 
Organização das Voluntárias de Goiás, OVG. Feita essa 
ressalva, os demais são todos demissíveis.
 
João campos e o 
“Horário De verão”

Temporariamente afastado das disputas eleitorais, o 
engenheiro luiz bittencourt foi autor de campanha 
junto ao governo federal, pela exclusão de Goiás do 
rol dos Estados alcançados pelo “Horário de Verão”. 
Ele, no entanto, não obteve êxito embora tenha se 
tornado o inimigo número “1” do famigerado horá-
rio.  agora, passada mais de uma década, o deputado 
João Campos (Prb), conseguiu convencer o presiden-
te Jair bolsonaro a excluir Goiás apenas, mas extirpar 
todo o Horário de Verão do calendário nacional.

coNgressista Do aNo
Só por essa, o deputado João Campos já se habilita como 
fortíssimo candidato a conquistar o título de o “Congres-
sista do ano de 2019”, na eleição que o Clube de repórte-
res Políticos realizará em 2020. Parabéns deputado.

proJeto “cura gay”
aliás, que se faça justiça ao deputado João Campos, que 
de uns tempos para cá vem ganhando projeção nacional, 
graças à sua atuação parlamentar. reconhecido como um 
dos principais participantes dos debates sobre política de 
melhoria da segurança pública, João Campos foi também o 
autor de outra proposta polêmica, nos meios acadêmicos 
das áreas da Psiquiatria, da Psicologia e dos movimentos 
lGbTs, que foi o “Projeto da cura gay”, que até hoje provo-
ca divisões nesse meio, sempre que o assunto vem à tona.

aiNDa poDe ser
O deputado João Campos chegou a se despontar no come-
ço desse ano como o melhor nome, para a eleição de pre-
sidente da Câmara. Ele era apoiado principalmente pelas 
bancadas da “bala” e evangélica. Em uma próxima opor-
tunidade ele ainda pode vir a ser eleito presidente da Casa.   
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KArAtÊ

Atleta goiano de 12 anos disputará Sul 
Americano de Karatê na categoria Sub-14

os próximos dias 
serão uma verda-
deira maratona 

para o atleta da seleção 
brasileira de Karatê Caio 
Junqueira, na categoria 
Sub-14 Masculino 55kg. 
Patrocinado pela rede 
de franquias goiana Fast 
Açaí, o karateca de 12 
anos disputará três cam-
peonatos no intervalo de 
uma semana. O primeiro 
desafio é o Sul America-
no, que acontecerá entre 
os dias 22 e 28 de abril, 
na cidade de Santa Cruz 
de la Sierra, na Bolívia. Na 
sequência, Caio disputará 
o 26º Zonal Centro-Oeste 
e Norte Nordeste Karatê 

Interestilos 2019, entre 
26 e 28 de abril, em Aná-
polis, Goiás. No começo 
de maio, competirá no 
Brasileiro de Karatê, que 
abre vagas para o cam-
peonato Pan Americano 
da modalidade.

Apesar da pouca 
idade, Caio, único re-
presentante do estado 
a integrar a delegação 
brasileira que viajará 
para a Bolívia levando 
dois atletas em cada 
categoria, já coleciona 
uma série de títulos: 
foi campeão Pan Ame-
ricano, Bicampeão Sul 
Americano, Campeão 
Brasileiro, Goiano e do 

Centro Oeste por repe-
tidas vezes. O karateca 
também conquistou o 
expressivo 4º lugar no 
Campeonato Mundial da 

Modalidade, em 2017.
Desde os 3 anos, Caio 

Junqueira treina karatê 
com o sensei Mário Ka-
nashiro, na Dojo Kanashi-

ro, e também tem se pre-
parado com Alex Chadud, 
responsável por treinar 
vários Campeões do UFC. 
Patrocinado pela rede 

Fast Açaí desde 2013, a 
meta do karateca é ser 
convocado para o Cam-
peonato Mundial JKA no 
Japão em 2020.

Caio Junqueira, patrocinado pela 
rede Fast açaí, integra a delegação 
brasileira da modalidade
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