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n O deputado estadual bruno Peixoto, 
que chegou a ser contestado como lí-
der do governo na assembleia, reagiu 
e mostrou boa performance ao fechar 
uma base de apoio de 25 a 26 votos 
para o Palácio das Esmeraldas.

n Em Goiás, papel aceita tudo: a 
Tecnoshow, exposição do agro-
negócio em Rio Verde, anunciou 
negócios acima de R$ 3,4 bilhões, 
mas não mostrou um relatório de-
talhado sobre como e onde esse 
faturamento aconteceu. 

n Para fazer um bom mandato, o se-
nador Vanderlan Cardoso está mon-
tando uma assessoria de peso em 
brasília, tendo convidado, para isso, 
os ex-deputados federais emedebistas 
Euler Morais e Pedro Chaves. 

n Com quase 4 meses de governo, 
não se justificou ainda a recriação 
das Secretarias de Cultura, Agricul-
tura e Esportes, que, até 2018, fun-
cionavam melhor e de forma mais 
enxuta e econômica como meros 
departamentos. 

n a equipe econômica do governo 
federal não cumpriu o prometido ao 
governador ronaldo Caiado e não en-
caminhou ao Congresso nenhum pro-
jeto para apoiar financeiramente os 
Estados. E nem vai encaminhar.

n O caixa de R$ 1 bilhão para obras em 
Goiânia recuperou em um zás-trás o 
peso estratégico do prefeito Iris Re-
zende diante das eleições municipais 
do ano que vem. Na capital, ele agora 
é considerado como o eleitor nº 1.

n Passou despercebido, mas é fato: 
o presidente Jair bolsonaro recusou o 
convite do governador ronaldo Caia-
do para prestigiar a Tecnoshow, em rio 
Verde. Mesmo estando disponível em 
brasília, bolsonaro não quis ir.

n O pagamento obrigatório das emen-
das orçamentárias dos deputados es-
taduais, depois de muito vaivém, vai 
ser restrito a quem se dispuser a votar 
a favor do Palácio das Esmeraldas. A 
turma da oposição fica fora.

n Ninguém entendeu: o governador 
ronaldo Caiado indicou para o Con-
selho Estadual de Educação a doutora 
em filosofia Júlia Lemos Vieira, filha da 
ex-deputada isaura lemos, como re-
presentante dos estudantes. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)
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tRÊS caNDiDatoS À SUcESSÃo DE caiaDo: tEJota, WilDER E aDiB
Se não for candidato à reeleição em 2022, como tem dito, adiantando que pretende disputar a presidência da República, o governador Ro-
naldo Caiado tem três sucessores desde já postados dentro do seu campo político: o vice-governador lincoln Tejota, espécie de candidato 
natural devido ao cargo que ocupa; o secretário da Indústria & Comércio, Wilder Morais, que perdeu a eleição para o Senado, mas mostrou 
bom desempenho nas urnas ao se classificar em 3º lugar, com mais votos que o ex-governador Marconi8 Perillo; e o mais cotado de todos, 
o atual prefeito de Catalão Adib Elias, único entre os pré-postulantes que dispõe de uma carreira política sólida e independente, já tendo 
sido, inclusive, o nome que em 2006 afunilou com Maguito Vilela na convenção que acabou escolhendo Maguito para concorrer com alcides 
rodrigues (e perder). É de olho na sucessão de Caiado que adib Elias prepara-se com cuidado para vencer a tentativa de reeleição no ano que 
vem, etapa que ele precisa superar antes de chegar ao seu grande objetivo político. 

paRENtES DE paRlaMENtaRES iNFEStaM o GoVERNo caiaDo
Não há precedentes em Goiás para o excesso de parentes de parlamentares que estão assumindo cargos de importância no governo do 
Estado, a exemplo da mãe do deputado Virmondes Cruvinel, nova chefe de gabinete da Emater. E também o irmão do deputado Humberto 
aidar, aboletado em uma superintendência da Secretaria de Comunicação. E ainda o irmão do deputado Josué Gouveia, que ganhou uma 
diretoria da Agehab. A mesma Agehab, aliás, cuja presidência foi entregue a um ex-prefeito réu em processos por improbidade que é irmão 
do senador luiz Carlos do Carmo. Por aí vão, às dezenas. Uma recente matéria de O Popular registrou 27 familiares do governador ronaldo 
Caiado e de políticos com mandatos marcando presença na hierarquia administrativa estadual. 

pRoJEto DE VaNDERlaN (DiSpUtaR o GoVERNo EM 2022) JÁ coMEÇoU
Não é novidade para ninguém que o senador Vanderlan Cardoso vai fazer de tudo para disputar o governo do Estado em 2022. a notícia que 
conta, no entanto, é que ele já começou a mover as suas ações com vistas a esse objetivo, como, por exemplo, a atração para a sua assessoria 
de abelardo Vaz, que renunciou à prefeitura de inhumas, para cuidar da articulação municipal da candidatura. Quer dizer: abelardo vai se por 
em campo para percorrer os municípios e fechar alianças para as eleições municipais, quando Vanderlan pretende apoiar candidatos especí-
ficos, principalmente nos maiores colégios eleitorais. Não se esqueçam, leitora e leitor: o senador é um dos maiores empresários goianos e 
tem muita bala na agulha para gastar oferecendo estrutura para as campanhas do ano que vem. 

FiNalMENtE, FicoU pRoNta a 2ª paRtE Da REFoRMa aDMiNiStRatiVa
Depois de quase quatro meses de governo e sete meses desde a eleição, o governador ronaldo Caiado dará um passo – concreto – da maior impor-
tância para a definição do futuro da sua gestão: está confirmado para esta semana o encaminhamento da reforma administrativa para a apreciação da 
Assembleia Legislativa, onde se supõe que, também enfim, o Palácio das Esmeraldas contaria com uma base de apoio suficiente para aprovar a matéria 
sem maiores modificações. Batizada de “2ª parte” da reforma administrativa, o que se terá para valer é possivelmente uma verdadeira proposta de 
formatação da máquina que serve ao governo do Estado, já que a “1ª parte” não trouxe nenhuma mudança substancial e,  ao contrário, foi criticada 
por aumentar o número de secretarias e cargos, consequentemente expandindo as despesas. O que virá agora tem a pretensão de corrigir esse erro, 
enxugando a estrutura do poder estadual, eliminando órgãos, diminuindo o quantitativo de funcionários e de alguma forma produzindo uma economia 
que possa fazer diferença no fluxo de caixa. Pelo menos é que o próprio governador e alguns auxiliares ligados à elaboração da reforma têm prometido. 

policlíNicaS No iNtERioR SÃo DESaFio paRa o NoVo GoVERNo
Um dos maiores desafios para o governador Ronaldo Caiado será a implantação das policlínicas que ele, na campanha, prometeu espalhar pelo 
interior do Estado. as duas primeiras serão implantadas em Santa Terezinha e Posse, municípios longínquos e de pequeno porte, que não ofe-
recem atrativos para a fixação de médicos, situação que deverá se repetir nas demais cidades a serem escolhidas para essas pequenas unidades 
de saúde, porém, como o próprio nome indica, teoricamente capazes de oferecer atendimento em variedades como clínica geral, emergência, 
ortopedia, pediatria, cardiologia e oncologia – as mais procuradas pela população. Não vai ser fácil arrebanhar profissionais para essa missão.

Apareceu finalmente uma base de apoio para o governador Ronaldo Caiado na 
Assembleia Legislativa, por enquanto ainda frágil e com pouca margem de se-
gurança, aguardando uma matéria polêmica para passar por um teste de estres-
se – que deve ser o projeto da 2ª parte da reforma administrativa, destinado 
a mexer com a estrutura do Estado e evidentemente gerar muita discussão. O 
governador parece ter conquistado maioria no plenário da Casa: estão perfi-
lados ao seu lado entre 24 e 26 deputados, quase todos convencidos por uma 
das artimanhas mais velhas da política brasileira, que é a troca de apoio por 
cargos no governo, na definição do deputado Major Araújo, aliado do governa-
dor, um “balcão de negócios”. Graças a esse recurso, até parlamentares eleitos 
pela oposição, como Virmondes Cruvinel, Diego Sorgato ou Tiago Albernaz, que 
construíram suas trajetórias dentro ao PSDB ou ligados ao partido e principal-
mente ao ex-governador Marconi Perillo, aderiram ao Palácio das Esmeraldas.

BaSE DE Na aSSEMBlEia É FRÁGil E SEM MUita MaRGEM, MaS REal
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RecuRsos 

Saúde pública de Goiás terá 
R$ 150 milhões em investimentos

Ronaldo Caiado tem 
usado seu pres-
tígio de mais de 

30 anos de vida pública 
para trazer recursos pú-
blicos do governo fede-
ral para Goiás. A iniciati-
va foi coroada na última 
sexta-feira, dia 12,  com 
o anúncio de repasse 
de R$ 150 milhões pelo 
ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, para 
a média e alta comple-
xidade ambulatorial e 
hospitalar em Goiânia e 
no interior. Desse recur-
so, cerca de R$ 25 mi-
lhões serão destinados 
a 30 municípios goianos.

Os convênios foram 
assinados no auditório 
do Hospital Estadual de 
Urgências Governador 
Otávio Lage de Siqueira 
(Hugol), onde o gover-
nador entregou, ao lado 
do ministro e do secre-
tário de Saúde, Ismael 
Alexandrino, 45 leitos 
de enfermaria pediátrica 
e dez leitos de UTI pe-
diátrica que servirão de 
retaguarda para pacien-
tes do Hospital Materno 
Infantil (HMI).

“Eu vi a situação ca-
lamitosa do Materno 
Infantil no meu primei-
ro dia de governo, de 
total colapso, e desde 
então não parei um só 
minuto de trabalhar 
para mudar essa reali-
dade. Agora, em tempo 
recorde [sete dias após 
o anúncio] estamos am-
pliando em 50% o nú-
mero de leitos no hos-
pital”, anunciou Caiado.

Mandetta elogiou a 
postura do governador 
Ronaldo Caiado, que, 
disse o ministro, des-
de seus primeiros dias 
de governo o procurou 
para relatar a situação 

da Saúde do Estado. 
“Com isso, conseguimos 
liberar os recursos ne-
cessários para a com-
pra de equipamentos 
de alta complexidade 
que darão total condi-
ção para o corpo clínico 
funcionar”, afirmou.

A cerimônia foi aberta 
pelo arcebispo de Goi-
ânia, Dom Washington 
Cruz. Compareceram o 
vice-governador Lincoln 
Tejota, secretários de 
governo, parlamentares, 
prefeitos, representantes 
da Saúde no Estado e o 
líder do governo Federal 
na Câmara dos Deputa-
dos, Major Vitor Hugo.

Atendimento 
pediátrico 
no Hugol

O Hugol receberá pa-
cientes do HMI encami-
nhados via regulação es-
tadual. Foram apenas 11 
dias entre o anúncio dos 
novos leitos e a inaugu-
ração. “Ronaldo Caiado 
foi eleito para fazer as 
mudanças que todos nós, 
goianos, precisamos. Nos-
sa bancada está empenha-
da em apoiar suas ações”, 
garantiu a deputada fede-
ral Flávia Morais.

Segundo Ismael Ale-
xandrino, o atendimento 
inicial de pacientes de alta 

e média complexidade 
ainda é no Materno Infan-
til, e o Hugol deve funcio-
nar como uma retaguarda. 
Para cuidar dos 55 novos 
leitos, o Hugol contratou 
170 funcionários, entre 
enfermeiros, técnicos, fi-
sioterapeutas, psicólogos 
e intensivistas pediátri-
cos. A quantidade total de 
leitos do Hugol deve pas-
sar de 387 para 442.

Ronaldo Caiado agra-
deceu a Mandetta e aos 
deputados federais pela 
sensibilidade em atender 
o Estado de Goiás. “Agra-
deço por ter nos dado a 
possibilidade de adquirir 
os leitos, a aparelhagem e 

a possibilidade de contra-
tarmos mais 170 profissio-
nais da área médica para 
atendimento às crianças”, 
afirmou o governador.

Em fevereiro, o gover-
nador entregou dez incu-
badoras neonatais e 15 
berços aquecidos para 
fortalecer o tratamento 
de crianças prematuras no 
HMI, investimento de R$ 
452 mil. A próxima meta 
do governo é a reestrutu-
ração do centro cirúrgico, 
de modo que seja possível 
a realização de qualquer 
procedimento, principal-
mente de crianças que 
nascem com lesões cardía-
cas, entre outros casos.

Cerca de r$ 25 
milhões serão 
destinados a 
30 municípios 
goianos
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DescoNto

Boletos para pagamento de IPTU e ITU 
de Senador Canedo já estão disponíveis
A Prefeitura de Senador 
Canedo informa que os 
boletos para pagamento 
com desconto do IPTU e 
do ITU de 2019 já estão 
disponíveis para retira-
da e impressão no site 
da prefeitura. 

O contribuinte que 
quiser pagar o tributo 
em parcela única ganha 
20% de desconto no tri-
buto e 10% na taxa de 
serviço urbano, se o pa-
gamento for realizado 

até o dia 10 de maio.
Os carnês serão entre-

gues em domicílio, porém 
o cidadão pode requerer 
nos postos de atendi-
mento e também no site. 
“Não houve aumento de 
imposto no município, al-
gumas alterações no pa-
gamento trarão inclusive 
mais economia e justiça 
fiscal para muitos cida-
dãos”, afirma o secretário 
de Finanças e Orçamento, 
Danillo Garcia Camargo.
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NÚMeROs da FeiRa eM 2019
• R$ 3,4 bilhões em negócios 
• 118 mil visitantes
• 580 expositores
• 60 hectares de área
• 150 palestras e dinâmicas
• 5 mil participantes das palestras
• 1.800 participantes das dinâmicas 
de pecuária

• 11 pavilhões (animais e empresas)
• 40 mil m² de plots agrícolas
• Mais de mil animais (bovinos, 
equinos, muares, ovinos e peixes)
• 2 auditórios para apresentações e 
palestras
• 2 restaurantes e outras áreas de 
alimentação 
• 43.000 veículos estacionados, 

sendo 364 ônibus, de 8 a 12 de 
abril
• Doação de 18 mil mudas de árvo-
res nativas
• 100 mil exemplares de plantas e 
flores de oito espécies, distribuídas 
nos jardins e canteiros do ITC
• Coleta de 20 mil quilos de papelão, 
15 mil de plástico, 100 toneladas de 

resíduos não recicláveis, 70 tone-
ladas de produtos orgânicos e 505 
quilos de latinhas 
• 18 mil acessos ao site da Tec-
noshow Comigo de 8 a 12 de abril
• Cerca de 8 mil empregos diretos e 
indiretos (pré e durante evento)
• Presença de instituições de pes-
quisa científica 

• Presença de instituições financei-
ras e de liberação de créditos
 
evOluçãO NOs 
ÚltiMOs tRês aNOs
Negócios
2019: R$ 3,4 bilhões
2018: R$ 2,5 bilhões
2017: R$ 1,7 bilhão

Visitantes
2019: 118 mil pessoas
2018: 106 mil pessoas
2017: 102 mil pessoas
 
Expositores
2019: 580 expositores
2018: 550 expositores
2017: 550 expositores 

saiba Mais:

NeGÓciOs

Tecnoshow Comigo movimenta 
R$ 3,4 bilhões em volume de negócios

Otimistas com os ru-
mos da agropecu-
ária brasileira em 

2019, os produtores rurais 
marcaram presença na 18ª 
edição da Tecnoshow Co-
migo, em Rio Verde (GO), 
e contribuíram para que 
a feira superasse as ex-
pectativas em relação aos 
números alcançados em 
edições anteriores. De 8 a 
12 de abril, foram R$ 3,4 
bilhões em negociações 
(aumento de 36% em rela-
ção a 2018, quando a feira 
registrou R$ 2,5 bilhões), 
580 expositores e público 
de 118 mil pessoas de to-
das as regiões produtoras 

brasileiras. Considerada a 
grande feira de tecnolo-
gia rural do Centro-Oeste 
e entre as duas maiores 
do Brasil, a Tecnoshow 
Comigo já tem data con-
firmada para 2020. Será de 
30 de março a 3 de abril 
no Instituto de Pesquisa e 
Tecnologia Comigo (ITC) – 
antigo Centro Tecnológico 
Comigo (CTC). 

 O balanço da feira 
foi divulgado pelo pre-
sidente da Cooperativa 
Agroindustrial dos Produ-
tores Rurais do Sudoeste 
Goiano (Comigo), Antonio 
Chavaglia, e diretores da 
Cooperativa. Chavaglia 

comemorou o resultado 
positivo da edição deste 
ano e disse que o evento 
cumpre seu papel de di-
fundir novas tecnologias 
e movimentar a econo-
mia da região. “É uma 
feira surpreendente para 
nós. Tivemos aumento de 
público e de expositores, 
inclusive quem está aqui 
não quer ceder espaço, 
porque quer estar pre-
sente na feira. Os audi-

tórios lotados mostram 
interesse dos produtores 
por tecnologia e informa-
ção”, reforçou. 

O presidente da Comi-
go também ressaltou a 
importância da feira, que 
completou 18 anos em 
2019, e afirmou que de-
vido ao crescimento da 
Tecnoshow, especialmente 
nos últimos anos, a expec-
tativa é de investir mais em 
estrutura com a ampliação 

do número de vagas de 
estacionamento – neste 
ano foram mais de 43 mil 
veículos estacionados du-
rante os cinco dias – e da 
capacidade dos restauran-
tes. Ele destacou ainda a 
contribuição da feira para 
a cidade e espera que em 
2020 a Tecnoshow possa 
crescer mais. “Sonhamos 
e acreditamos que o ano 
que vem será muito me-
lhor para investimentos”, 

enfatizou. 
O secretário de Desen-

volvimento Econômico de 
Rio Verde, Denimárcio Bor-
ges, disse que foi feita uma 
pesquisa para avaliar o im-
pacto da Tecnoshow para 
a cidade e que o resultado 
mostrou crescimento de 
12,4% na arrecadação do 
munícipio no período de 
realização do evento. Além 
disso, segundo ele, seg-
mentos como restauran-
tes aumentam até 250% a 
movimentação na semana 
da feira, enquanto a rede 
hoteleira registra 100% 
de ocupação. Ele destaca 
ainda impactos positivos 
para montadoras, agên-
cias, postos de combus-
tíveis e farmácias. “Neste 
ano, a feira também serviu 
de oportunidade para que 
pessoas de outras regiões 
pudessem conhecer Rio 
Verde e ter uma visão di-
ferente do agronegócio”, 
ressaltou.

Em sua 18ª edição, feira superou 
novamente as expectativas dos 
organizadores, registrando a 
participação de 580 expositores e 
público de 118 mil pessoas
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HabitaçãO 

Convocadas 1086 famílias de Goiânia 
para receber e assinar escrituras
O Governo de Goiás en-
tregou no último sábado, 
dia 13, escrituras para 322 
famílias do Jardim Curitiba 
e coleta assinaturas em 
escrituras de outros 764 
moradores de oito bair-
ros da Região Noroeste 
de Goiânia. A equipe da 
Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab) vai aten-
der 1086 beneficiários 
com ação do Programa de 
Regularização Fundiária 
Urbana do Estado.

A solenidade de entrega 
de escrituras foi comanda-
da pelo governador Ronal-
do Caiado, sendo acompa-

nhado pelo presidente da 
Agehab, Eurípedes do 
Carmo, no Instituto Tec-
nológico de Goiás (Ite-
go) José Luiz Bittencourt 
- Rua BF-25, Bairro Flo-
resta, Goiânia – GO.

Além da entrega das es-
crituras para as famílias do 
Jardim Curitiba, a equipe 
da Agehab atendeu outros 
764 moradores de oito bair-
ros da Região Noroeste em 
ação de coleta de assinatu-
ras no documento que será 
remetido aos cartórios para 
registro do imóvel.

Esta é a última etapa 
formal, antes da entrega da 

escritura ao beneficiário. Os 
bairros atendidos são Jar-
dim Curitiba, Floresta, Boa 
Vista, Vila Mutirão, Jardim 
Primavera, São Carlos, São 
Domingos e Vitória.

O Governo de Goiás, 
por meio da Agehab, é 
responsável pela regulari-
zação fundiária das áreas 
de domínio do Estado. O 
presidente da Agehab, Eu-
rípedes do Carmo, destaca 
que o programa é priorida-
de da atual administração 
e que o governador Ro-
naldo Caiado pediu em-
penho para destravar os 
processos e avançar com 

o programa para legalizar 
bairros e entregar qua-
se 30 mil escrituras que 
ainda estão pendentes. A 
escritura é gratuita para 
moradores originários e/
ou com renda de até qua-
tro salários mínimos.

Região Noroeste
Com uma população 

aproximada de 200 mil ha-
bitantes, a Região Noroes-
te de Goiânia surgiu como 
área de expansão urbana 
há mais de 30 anos, a par-
tir de um processo de ocu-
pação desordenado inicia-
do na década de 1980. As 

famílias chegaram com as 
barracas de lona e se fi-
xaram em uma porção de 
terras que fazia parte da 
zona rural da capital.

O Jardim Curitiba é um 
dos mais antigos e popu-
losos bairros da região. 
Em três décadas, a região 
se transformou com a 
chegada de infraestrutura 
básica – rede de energia 
e água, asfalto, escolas e 
equipamentos públicos – 
e o fortalecimento do co-
mércio local. Mesmo com 
toda essa prosperidade, a 
região ficou à margem do 
desenvolvimento da cida-

de por falta da legalização 
dos bairros e dos imóveis.

Com o programa de re-
gularização fundiária urba-
na, o Governo de Goiás está 
fortalecendo e agilizando 
o processo de legalização 
de bairros e escrituração 
de imóveis implantados 
em áreas do Estado. Valori-
zação do imóvel, aumento 
da autoestima, geração 
de empregos, melhorias 
na infraestrutura, acesso 
a financiamentos bancá-
rios e chegada de bancos 
e casas lotéricas são ape-
nas algumas das vanta-
gens da regularização.
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  P!nk,  lançou ontem a maravilhosa 
“Can We Pretend” feat. a banda Cash 
Cash. Música inédita e a faixa fará parte de 
seu novo álbum de estúdio “Hurts 2b 
Human”.

  O produtor Peter Safran, responsável 
por clássicos do cinema como “annabelle” 

e “Enterrado Vivo”, disse que muito 
provavelmente o filme seguinte da 
franquia “invocação do Mal” será uma 
sequência de “a Freira“.

  Segundo o The Hollywood Reporter, no 
dia 2 de abril, ariana Grande solicitou o 
registro da marca Thank U, Next. O novo 

empreendimento da cantora, ao que tudo 
indica, será uma linha de produtos de 
beleza!

  Segundo a Variety os estúdios Disney+ 
vem trabalhando em uma minissérie 
exclusiva para o Gavião arqueiro, 
personagem clássico da Marvel.

MoDa E iNoVaÇÃo
Oito cidades do interior de Goiás, conhecidas por 

sua produção e potencial na área de confecção, 
receberão um circuito de palestras sobre inovação 

e tecnologia no mercado da moda. Os eventos 
integram o projeto “Moda e Inovação - Como 

potencializar suas vendas no atacado”, realizado 
pelo Instituto de Inovação Gyntec e o Sebrae. A 

série de palestras começará no próximo dia 16 de 
abril, a partir do município de Catalão, no sudoeste 

do Estado, e segue até junho, passando por  
Goiânia, Anápolis, Itapuranga, Itaberaí, Jaraguá, 

Taquaral e Pontalina, cidade que encerrará o 
circuito no mês de junho. O público-alvo são 

empresários confeccionistas de Goiás.

PERFUMaRia FiNa
O Boticário tem em seu DNA a preocupação com 

a sustentabilidade e incorpora, desde as suas 
primeiras etapas de produção até o descarte, 

iniciativas renováveis que reduzem os impactos 
nocivos ao meio ambiente. Em abril, a empresa 

tornou-se a primeira marca de cosméticos a lançar 
perfumaria fina composta de eco álcool no Brasil, 

os eau de toilette Queen Vanilla e Royal Plum. A 
tecnologia diminuiu a pegada de carbono em mais 

de 30%, se comparado ao álcool convencional 
de mercado, e, assim, tem menor impacto nas 

mudanças climáticas do planeta.

DoMiNE o lEÃo
Entre os dias 15 e 18 de abril (segunda a quinta-

feira), o Araguaia Shopping em parceria com 
Centro Universitário Alves Faria (Unialfa), 

estará com o stand do Projeto Domine o Leão 
2019. Durante os quatro dias, no período 

das 9h às 17h, os contribuintes de Goiânia 
e região vão receber orientações sobre as 

regras e procedimentos necessários para o 
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual 
do imposto de renda de Pessoa Física (irPF). 

O evento é gratuito, mas os contribuintes  
também poderão participar de uma ação social, 

com doações de alimentos não perecíveis para 
serem encaminhados à instituições filantrópicas.

cERVEjas aRtEsaNais Dos mais 
diferentes sabores e aromas, comida artesanal, 

e um mercado com produtos fabricados por 
produtores locais disponíveis para compra, 

tudo em um mesmo espaço. Esta é a aposta do 
Festival artesanal beer&Food, que será lançado 

no próximo dia 20, durante o feriado da Semana 
Santa, no Buteko do Chaguinha, em Pirenópolis. 

A animação fica por conta de Maíra Lemos e de 
DJs convidados. Os participantes poderão ainda 

saborear um delicioso churrasco fogo de chão, 
pães e queijos, além de uma grande variedade de 

chopps artesanais, e para finalizar sobremesas 
produzidas artesanalmente.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Rolezinho light - Mauricio e Eduardo lançam na próxima quarta-feira o DVD “Rolezinho Light”, 
na Soho, em Goiânia. A noite contará com a participação de Gabriel & Rafael e Eddy & Bruno. 

Festival - O personal trainer goiano Maurício Júnior participou 
no último fim de semana, do Arnold Sports Festival South 
america que aconteceu, em São Paulo, ao lado do dono do 
arnold Conference e CEO da bF Eventos, brunno Falcão. 

2 3

4

Aniversário - A aniversariante desta segunda-feira 
(15) é Zeni Vilela e que irá comemorar a nova idade 
com amigos e familiares. 
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Mentoria -  lucas D’alcantara, presidente do lide Futuro 
em Goiás, João Gabriel Tomé, diretor da City Soluções 
Urbanas, Ricardo Bechara e Ivan Bermudes, vice-
presidente do lide Futuro em Goiás, no Spot marista que 
recebeu uma mentoria na última semana.
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aprendizado
O mercado de trabalho para os 
jovens está difícil, o desempre-
go dessa faixa etária chegou a 
27,2% no fim de 2018, e o núme-
ro de profissionais que desisti-
ram de procurar uma vaga tripli-
cou desde 2004, entre os jovens 
que têm até 24 anos. Por outro 
lado, a indústria GSa conta com 
um quadro de 30 aprendizes, 
que possuem entre 14 a 18 anos 
e estão matriculados em esco-
la regular. além dos menores 
aprendizes, hoje a indústria pos-
sui em seu quadro 21 estagiários 
ativos em diversas áreas. 

publicidade
a internet foi o meio que mais cresceu nos investimentos com publicidade em 2018. O inves-
tido em mídia digital avançou de r$ 2,43 bilhões em 2017 para r$ 2,92 bilhões em 2018, o 
que representa um aumento de 20%. a internet foi um dos dois únicos meios com alta e esse 
segmento abocanhou a segunda maior parcela do total investido em anúncios no país.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Varejo

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

café

Dia Mundial do Café homenageia 
bebida mais popular para o brasileiro

o Brasil é o segundo 
maior consumidor de 
café do mundo. Na 

primeira refeição do dia, du-
rante o horário de trabalho 
ou até com eventos espe-
ciais nos fins de semana, o 
produto faz parte da rotina 
e da história de milhares de 
brasileiros. O Dia Mundial 
do Café é comemorado no 
último domingo (14).

“Pessoas nem conse-
guem entender porque elas 
tomam café, mas elas to-
mam todos os dias.”, diz Vic-
tor Ávila,. barista e dono de 
uma cafeteria em Brasília.

“Além de apreciar o 
gosto, tenho memórias 
afetivas com café, lem-

brando dos lanches na 
casa das minhas avós; de 
acordar com o cheirinho 
do café passado por mi-
nha mãe”, conta a médica 
Camila Damasceno. Ela 
toma o tradicional cafe-
zinho todos os dias, “pelo 
menos quatro vezes”.

A servidora do Banco do 
Pará, Salete Gomes, tem o 
mesmo hábito, consumindo 
a bebida diariamente. No 
fim de semana, ela tenta to-
mar apenas após o almoço, 
mas durante a semana con-
ta que não consegue ficar 
sem. “Normalmente quando 
não tomo café pela manhã, 
mesmo que faça o desje-
jum, sinto dor de cabeça.”

Consumo
Segundo a Associação 

Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), o consumo 
médio anual por pessoa é 
de seis kg de café cru e 4,8 
kg de café torrado e moído.

De acordo com dados 
mais atualizados da Abic, a 
produção nacional chegou 
a 21 milhões de sacas em 

2018 (considerado o perío-
do entre novembro de 2017 
e outubro de 2018).

A soma representou au-
mento de 5% em relação 
aos doze meses anteriores 
(novembro de 2016 a ou-
tubro de 2017), período no 
qual foi registrada a produ-
ção de 20 milhões de sacas.

A associação ressalta que 
o desempenho foi importan-
te, considerando que houve 
uma baixa entre 2016 e 2017 
da oferta do grão em razão 
de uma seca que atingiu a 
plantação do produto.

No consumo per capita, a 
variação entre os dois perío-
dos foi de 4,65 kg para 4,82 
kg de café torrado e moído.

A análise da evolução é 
complexa, já que a entidade 
alterou a metodologia (dei-
xando de considerar as sacas 
de empresas não cadastra-
das). Mas na série histórica, 
o Brasil teve uma boa evo-
lução nos anos 2000, sain-
do de 13 milhões para 20 
milhões de sacas em 2011. 
Depois disso, o país vem 
mantendo esse patamar.

Quanto ao tipo, o con-
sumo ainda é dominado 
pelo café em pó, respon-
sável por 81% do produto 
consumido no país, segun-
do dados de 2017.

Em seguida, vem o 
grão torrado, com 18%. As 
cápsulas, cada vez mais 
disponíveis em super-
mercados, representavam 
somente 1% do total no 
ano do levantamento.

A Abic avalia que há uma 
demanda maior por cafés 
de qualidade. Segundo es-
tatísticas da associação, na 
análise dentro do que a en-
tidade chama de “categoria 
de qualidade”, a modalidade 
“gourmet” teve participação 
de 6% em 2016. Mas a pro-
jeção da associação é que 
seu peso no mercado che-
gue a 12% neste ano.

Novas variedades
Barista e sócio de uma 

cafeteria em Brasília, Vitor 
Ávila também identifica 
este movimento por um 
maior interesse em cafés 
diferentes e especiais.

“Pessoas estão começan-
do a entender que café pode 
ser uma bebida mais comple-
xa do que vinho, cerveja. Por 
isso, há tantas cafeterias e 
torrefações abrindo.”, destaca.

Segundo ele, há um traba-
lho com pequenos produto-
res, mas também os grandes 
estão saindo do que chamou 
de “café de commodity”. O 
país estaria rumando a um 
“viés de qualidade”.

Com isso, continua Ávi-
la, o Brasil estaria se apro-
ximando de nações com 
maior tradição em cafés 
especiais, como na América 
Central e na África.

“A gente é o maior produ-
tor de café, mas não somos o 
produtor de café especial do 
mundo. O Brasil está se enca-
minhando para ser um dos 
maiores do mundo.”, acredita.

Mas há quem prefira 
ficar no básico. “Gosto do 
tradicional, o pó embala-
do a vácuo, sentir aquele 
cheiro irresistível quando 
está sendo coado, no fil-
tro de papel ou no velho 
coador de pano.”, comenta 

a bancária Salete Gomes. 
“Tenho uma máquina Nes-
presso, às vezes é meu 
“momento Gourmet “, mas 
nada substitui o bom café 
coado.”, diz a professora de 
francês Rebeca Porto.

Impactos 
na saúde

A nutricionista Valéria Pas-
choal, da VP Centro de Nutri-
ção Funcional, explica que os 
efeitos do café na saúde são 
diferentes em cada pessoa.

“Há pessoas que tomam 
o café e pequenas quan-
tidades têm impacto na 
saúde, como maior hipera-
tividade, dificuldade de ter 
relaxamento, mas é coisa 
individual”, comenta.

Segundo ela, em termos 
gerais, estudos mostram 
que até 360 miligramas (o 
equivalente a seis xícaras de 
cafezinho) não tem consequ-
ência nenhuma na saúde.

“Há estudos mostrando 
que, para crianças tomar café 
pela manhã, pode ter benefí-
cios na atividade cognitiva. 

O consumo 
médio anual por 
pessoa é de seis 
kg de café cru e 
4,8 kg de café 
torrado e moído

Primeiro centro de compras planejado da região da 44, no Centro de Goiânia, o 
Shopping Gallo abrirá as portas até setembro. Todas as lojas serão entregues 
com portas de aço automáticas instaladas, piso com porcelanato e ar condicio-
nado em todo o Shopping. A expectativa é que, a partir do funcionamento, o 
fluxo médio no centro de compras gire em torno de 10 mil pessoas ao dia. O 
shopping contribuirá com um acréscimo de 20% sobre a receita mensal da 
região da 44, que atualmente gira em torno de R$ 570 milhões.
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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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Goianão

Atlético-GO vence o Goiás por 3 a 0 
no primeiro jogo da final do Goianão

o Atlético-GO ven-
ceu o Goiás por 
3 a 0 no primeiro 

jogo da final do Goia-
não com gols de Gil-
sinho, Matheuzinho e 
Madson. A disputada foi 
realizada no último do-
mingo (14) no estádio 
Olímpico acompanhada 
apenas da torcida do 
Dragão, time mandante. 

Os dois times voltam 
a se enfrentar no pró-
ximo domingo, também 
no Olímpico, com o Goi-
ás como mandante do 
campo. Por isso, apenas 
torcedores esmeraldi-
nos serão liberados para 

acompanhar a partida. 
Diante do placar do 

primeiro jogo, o Goiás 
vai precisar vencer por 
quatro gols de diferença. 
O Atlético-GO não vence 
o estadual há cinco anos.  

O Goiás buscou du-
rante toda a partida re-
verter o placar, mas o 
time esmeraldino viu 
o Dragão abriu com o 
pênalti de Gilsinho. De-
pois, Matheuzinho am-
pliou com um golaço de 
canhota da entrada da 
área. Para fechar o pla-
car, Madson balançou a 
rede já nos acréscimos 
da segunda etapa.

Decisão do campeonato 
será no próximo domingo 
no Estádio Olímpico
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