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ElEição dEcisiva

2020 promete uma eleição emocionante e decisiva para os próximos anos da política em Goiás. a 
bola está com o prefeito Íris rezende (MDB), que pode emplacar a quarta vitória seguida, em alian-
ça com o governador Ronaldo Caiado (DEM). Com o compromisso já firmado com Caiado, a reelei-
ção de Íris acena para a consolidação de um novo domínio em Goiás. ao contrário da avaliação de 
muitos iristas, a reeleição não será tão fácil quanto à de 2008, quando Sandes jr, então no PP, foi 
jogado aos leões. Pelo menos três candidaturas estão desenhadas com estrutura: Elias Vaz (PSB), 
Francisco jr (PSD) e adriana accorsi (PT), com possibilidade ainda de Wilder Moraes (Pros) e Major 
araújo (PSL) montarem chapas competitivas. a promessa é de muita conversa, muita articulação, 
muita traição e muita emoção.

Mais citado
Íris rezende fechou o ano como nome mais lembrado dos eleitores. Mas é, de longe, o mais conhe-
cido. O que significa que terá que buscar votos no convencimento de quem já o conhece e que não 
está disposto a votar nele. 

Nova foRça
a vitória de qualquer outro candidato, abre espaço para a força de um novo grupo. Vanderlan Cardoso, 
por exemplo, é candidato a governador em 2022 e pode sair fortalecido, se apoiar o vencedor em Goiânia. 

tucaNo é zEbRa 
Com Dra Cristina de saída para o PL, o deputado Talles Barreto passa a ser o nome natural do PSDB em 
Goiânia. Com o exílio de Marconi Perillo, a eleição deste ano pode ser o canal para murchar o partido. 

2020 é logo ali
Presidente da assembleia Legislativa, Lisauer Vieira (PSB) vem buscando o consenso em suas ba-
ses, especialmente em rio Verde. o objetivo é unir agora para ter força maior para tentar cadeira 
na Câmara Federal em 2022.

tcE é logo ali
Existem três opções em estudo para aposentadoria de conselheiro no TCE. Todas acabando por 
abrir caminho para o atual secretário Ernesto roller. 

oRtEgal é o caRa
Braço direito e esquerdo do prefeito, Paulo ortegal é o favo-
rito para ocupar a vice de Íris em nova candidatura. além de 
ser de total confiança de Íris, a presença de Ortegal eliminaria 
duas pressões sobre o prefeito: dos vereadores e dos aliados 
de Caiado, ambos interessados em indicar o nome.

Não vEta
Jair Messias vai sancionar os R$ 2 bilhões para financiar as campanhas. Faz parte do acordo inicial 
do financiamento. 

vEta
Presidente abortou a ideia de tributar a energia solar. Questão de lógica. 

dúvida

Sem o aliança Pelo Brasil, os seguidores de jair Bolsonaro vão ter que se abrigar em outras siglas, 
para disputar a eleição deste ano. Até para ter acesso ao financiamento público. A dúvida é que sigla 
seguir e onde colocar o fenômeno Bolsonaro.

coNta Maluca 1
Mesmo com o partido para chamar de seu ainda em formação, Bolsonaro continua falando em 
eleger 100 deputados em 2022. além da reeleição dele, é claro. 

coNta Maluca 2
o MDB espera fazer 12 dos 35 vereadores em Goiânia neste ano. 

coNta Maluca 3
apesar de propalada, a força das redes sociais na campanha não deve passar de 7%, dependendo 
do grupo atingido. a transmissão de mensagens via Whatsapp continua sendo ferramenta pode-
rosa.

suMido
Com apoio prometido a Elias Vaz, o senador jorge Kajuru anda sumido das rodas de Goiânia. 

polo
a região da 44 se consolida como polo de confecção. Mesmo com os problemas de trânsito e os 
transtornos de falta de estrutura. Em janeiro, o Go inn, hotel que atende atacadistas que procuram 
a região, oferece 20% de desconto para manter o movimento em janeiro. 

Natal EM jaNEiRo
Flamboyant ainda troca notas por cupons até o dia 9. o prêmio de natal de janeiro é uma BMW 
branca. Sorteio no dia 10.

baRiátRica paRa adolEscENtEs
o aumento de peso da população está atingindo também os adoles-
centes, a ponta de ser estudada a cirurgia bariátrica como recurso para 
evitar a obesidade mórbida. Segundo o médico Leonardo Porto Sebba, 
pesquisa publicada na inglaterra revela que os adolescentes conseguem 
a mesma perda de peso das pessoas adultas, com vantagem de ter 
chances bem maiores de reduzir ou resolver os problemas decorrentes 
da obesidade. Para reforçar a promessa de perder peso em 2020. 

poR quE?
Parece que todo mundo vai perder a eleição neste ano.

marcelohel@gmail.com

“A armadilha do ódio é que ele nos prende muito 
internamente ao adversário”.  (Milan Kundera)
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VEto pRESiDENcial

Agenda do Congresso terá reformas, 
autonomia do BC e segunda instância

a agenda de refor-
mas em debate no 
Congresso Nacio-

nal promete movimentar 
o ano legislativo, que terá 
início em fevereiro. Entre 
os temas que vão ocupar o 
debate parlamentar estão 
as propostas de reformas 
tributária e administrativa, 
as que visam alterar regras 
no Código de Trânsito, a 
que estabelece a autono-
mia do Banco Central e a 
retomada do debate sobre 
a prisão após a condena-
ção em segunda instância.

Reforma tributária

A reforma tributária é 
que mais avançou até o 
momento. Tramitam duas 
propostas no Congresso, 
sendo uma na Câmara dos 
Deputados e outra no Se-
nado. No final de 2019, foi 
instalada no Congresso a 
comissão mista, formada 
por deputados e senado-
res, para unificar os textos 
das duas casas.

A comissão, forma-
da por 15 deputados e 
15 senadores, tem como 
presidente o senador Ro-
berto Rocha (PSDB-MA) e 
como relator o deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-
-PB). De acordo com o 

presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, a propos-
ta deve reduzir e simpli-
ficar a tributação sobre 
consumo e reorganizar 
o imposto sobre a renda.

“Que a gente possa or-
ganizar a tributação da 
renda, tributar mais aque-
les que têm mais recursos 
para pagar. O Brasil tem 
sistemas que concen-
tram e beneficiam a elite 
da sociedade brasileira”, 
disse Maia quando foi 
criada a comissão.

Já o presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre, 
disse, no final do ano pas-
sado, que espera aprovar 
o texto da reforma ainda 
no primeiro semestre, e 
descartou a criação de no-
vos impostos. “O Brasil não 
aguenta mais aumentar a 
carga tributária. O Parla-
mento já decidiu que não 
vai fazer. O eixo da reforma 
tributária é a simplificação, 
a desburocratização”.

Reforma 
administrativa

A reforma adminis-
trativa, por sua vez, quer 
mexer nas regras de re-
muneração e estabili-
dade para os servidores 
públicos, dentre outros 
pontos. O governo si-
nalizou, após adiar seu 
envio ao Congresso três 
vezes, que deve enca-
minhar a proposta em 
fevereiro. O texto, no 
entanto, ainda não está 
pronto. Segundo o pre-
sidente Jair Bolsonaro, 

ainda falta um “polimen-
to final” na proposta.

Emendas
Também estará em dis-

cussão nesse ano legislati-
vo a proposta do governo 
batizada de Plano Mais 
Brasil, que consiste em 
três propostas de emenda 
à Constituição, que mexem 
com vários itens de recei-
tas e despesas do governo 
federal e dos estados e 
municípios.

Entre as medidas, o 
governo propõe a redu-
ção da jornada e do sa-
lário do funcionalismo 
em até 25%; a suspensão 
de concursos públicos; 
a proibição de progres-
sões funcionais, exceto 
para militares, Judiciário, 
membros do Ministério 
Público, diplomatas e po-
liciais; a flexibilização das 
aplicações mínimas em 
saúde e educação, que 
podem liberar até R$ 
50 bilhões para investi-
mentos nos próximos 10 
anos. Para o governo, as 
ações são emergenciais 
e visam favorecer o ree-
quilíbrio fiscal.

O Plano Mais Brasil pre-
vê ainda a extinção de 23% 
dos municípios brasileiros 
com baixa capacidade de 
arrecadação e a Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) dos Fundos Públicos, 
que confere maior flexibi-
lidade para abatimento da 
dívida pública com recur-
sos de fundos de diversas 
fontes originalmente cria-
dos com outros propósitos.

Carteira Verde 
e Amarela

Outra discussão que vai 
movimentar a agenda do 
Congresso é a que trata da 
Carteira de Trabalho Ver-
de e Amarela, criada por 
meio da Medida Provisória 
905/2019, com alterações 
em diversos dispositivos 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Uma co-
missão mista foi formada 
no final de 2019 para de-
bater a proposta.

O governo argumenta 
que a proposta pode ge-
rar, até 2022, cerca de 4 
milhões de empregos, por 
meio do incentivo para a 
contratação de jovens en-
tre 18 e 29 anos de idade. 
Entre as alterações pro-
postas estão a redução da 
alíquota de contribuição 
do FGTS de 8% para 2% 
e a redução da multa em 
caso de demissão sem jus-
ta causa, de 40% para 20%, 
desde que haja acordo en-
tre as partes.

Existem pontos na pro-
posta, no entanto, que não 
devem ser mantidos pelos 
parlamentares. Um deles 
trata da taxação do segu-
ro-desemprego. Além do 
senador Davi Alcolumbre, 
o relator da proposta na 
Câmara, Christino Áureo 
(PP-RJ), admite mudanças.

O fim do registro pro-
fissional de algumas cate-
gorias também deverá ser 
revisto. O relator entende 
que o Ministério da Econo-
mia quis dar mais autono-
mia às categorias ao abolir 

o registro, mas vê dificul-
dade para que isso ocorra 
em todos os casos. Ele ci-
tou os jornalistas como um 
dos exemplos.

Banco Central
Em abril do ano passa-

do, o governo encaminhou 
ao Congresso o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 
112 /19, que trata da au-
tonomia do Banco Central, 
sob o argumento de que 
a independência da auto-
ridade monetária ajudaria 
a diminuir a taxa de juros 
estrutural da economia. 
Em dezembro, o presiden-
te da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia, anun-
ciou que a intenção é votar 
a proposta em fevereiro, 
logo após o retorno do re-
cesso parlamentar.

Segunda instância
Outro tema que tomou 

corpo no Congresso foi a 
discussão da prisão após 
condenação em segunda 
instância. Em dezembro do 
ano passado, um projeto 
chegou a ser aprovado na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, e 
aguarda avaliação do ple-
nário da Casa. Mas o pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, sinalizou dis-
posição de aguardar a tra-
mitação de uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que tramita na Câ-
mara dos Deputados.

Segundo o presidente 
do Senado, a proposta é 
mais consistente do ponto 
de vista da constituciona-

lidade e correria menos 
risco de ser contestada 
futuramente no Supremo 
Tribunal Federal (STF). O 
governo também entende 
que a PEC é o melhor ca-
minho para alterar a legis-
lação. A expectativa do lí-
der do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-
-PE), é aprovar a proposta 
até abril.

Código de Trânsito
O projeto que altera o 

Código de Trânsito Brasilei-
ro também deve ocupar a 
atenção dos parlamentares. 
O relator da proposta, depu-
tado Juscelino Filho (DEM-
-MA), rejeitou as principais 
propostas do governo, entre 
elas a que aumenta para 40 
o número de pontos neces-
sários para a suspensão da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) e o que aumen-
ta para 10 anos o prazo para 
renovação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH). 
O presidente Jair Bolsonaro 
prometeu vetar as altera-
ções no projeto original.

Vetos
O Congresso enfrenta-

rá, após o recesso, a aná-
lise de 25 vetos do presi-
dente Jair Bolsonaro ao 
pacote anticrime, aprova-
do em dezembro do ano 
passado. Outro veto que 
será analisado é o que 
estendia até 2024 o pra-
zo para o uso do Regime 
Especial de Tributação 
para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine).

reforma 
tributária está 
entre os principais 
temas de 2020
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Prefeitura abre orçamento no mês de janeiro

a Prefeitura de Goiâ-
nia começou a exe-
cutar o orçamento 

2020 já no dia 1º de ja-
neiro. A medida garante 
aos órgãos do poder pú-
blico municipal condições 
para realização imediata 
das atividades planeja-
das para cada um dos 12 
meses deste ano. Ao mes-
mo tempo, a abertura do 
orçamento nos primeiros 
dias do ano evita a ocor-
rência de despesas extra-
orçamentárias, portanto, 
sem empenho prévio (re-
gistro de uma despesa a 
ser realizada) e em des-
conformidade com o que 
preconiza a Lei Federal 
4.320/1964 e também os 
tribunais de contas. 

Em termos compara-
tivos, em anos anterio-
res os orçamentos fo-
ram abertos a partir do 
mês de abril. Em 2014, 
por exemplo, a liberação 
ocorreu em maio. O im-

pacto disso é o compro-
metimento e atraso na 
execução de atividades 
nos primeiros meses do 
ano, tanto meio quanto 
finalísticas, além da rea-
lização de despesas ex-
traorçamentárias para si-
tuações imprescindíveis. 
“Com a liberação do or-
çamento já em janeiro, a 
administração municipal 
tem um controle maior 
sobre os gastos e as re-
ceitas possibilitando aos 
órgãos o cumprimento 
do planejamento anual, 
planejamento esse que 
nos últimos anos teve 
uma assertividade de 
98% do planejado versus 
o executado”, avalia o su-
perintendente de Plane-
jamento Governamental, 
Ricardo De Val. 

A liberação do orça-
mento no primeiro dia 
do ano reflete esforço da 
Secretaria Municipal de 
Finanças, que trabalhou 

inclusive nos períodos de 
ponto facultativo, para que 
não ocorresse interrupção 
nos recursos disponíveis 
para as secretarias que 
compõem a administração 
municipal. Ao todo, para 
2020 a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) prevê receita 
de quase R$ 6,1 bilhões. A 

maior parte, R$ 2,6 bilhões 
(44,41%), deve ser oriunda 
de transferências corren-
tes. O segundo maior volu-
me de recursos nos cofres 
da Prefeitura de Goiânia 
deve ter origem em im-
postos, taxas e contribui-
ções de melhoria, R$ 1,8 
bilhões (30,23%). O tercei-

ro, em operações de crédi-
to que devem alcançar R$ 
644 milhões (10,63%)

A Secretaria de Saú-
de deve responder pela 
maior parte das despe-
sas de 2020. A previsão é 
a de que seja destinado 
mais de R$ 1,375 bilhão 
para pasta. O montante 

representa 22,72% do 
total de gastos previstos 
para este ano. Em seguida 
aparecem os investimen-
tos em obras, que devem 
demandar R$ 1,177 bi-
lhão (19,45%) dos cofres 
públicos, e em educação, 
cuja soma alcança R$ 
1.162 bilhão (19,19%). 

Medida garante aos órgãos públicos 
possibilidade de realização imediata 
das atividades programadas para 
cada um dos 12 meses de 2020
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Aulas de robótica chegam a 50% das 
escolas de Aparecida de Goiânia em 2019
Para se ter uma sociedade 
mais justa e igualitária é 
preciso investir na educa-
ção, desde a base. E é isso 
que vem sendo feito em 
Aparecida de Goiânia. E 
um dos pontos que mais 
se desenvolveram em 
2019 na área educacional 
foi o ensino de Robótica 
nas Escolas Municipais. 
No ano passado, de acor-
do com dados da secreta-
ria de Educação, Cultura 
e Turismo, o ensino da 
robótica como disciplina 
optativa extracurricular no 
contraturno escolar foi ex-
pandido para 50% das 58 
escolas municipais. A ação 
faz parte do Projeto Cida-
de Inteligente que visa tor-
nar Aparecida uma cidade 
mais tecnológica.

Com o propósito de 
viabilizar um ensino de 
robótica de qualidade, a 
Prefeitura de Aparecida 

e a Semect investiram na 
aquisição de softwares 
e na estruturação de la-
boratórios tecnológicos. 
Além disso, no primeiro 
trimestre, um grupo for-
mado por coordenadores 
pedagógicos, estagiários 
e membros da Semec 
participaram da Primei-
ra Jornada de Formação 
em Robótica Educacional 
com encontros pedagógi-
cos ministrados pela em-
presa carioca Cone Sul.

“Estamos preparando 
nossas crianças e adoles-
centes para enfrentar os 
avanços de uma sociedade 
cada vez mais tecnológica. 
A aula de robótica, com a 
utilização da tecnologia 
na formação do ensino-
-aprendizagem, contribui 
para o desenvolvimento 
educacional, desperta a 
criatividade e raciocínio, 
incentiva o trabalho em 

equipe, facilita o aprendi-
zado em disciplinas como 
matemática, física, química, 
história, geografia e língua 
estrangeira.  Além disso, 
inspira crianças e jovens a 
seguir carreira no ramo da 
ciência, engenharia, artes e 
exatas”, ressaltou a titular 
da pasta da Educação, Va-
léria Pettersen, ao falar so-
bre a natureza transversal 
das aulas de robótica.

E os resultados deste 

investimento em robótica 
estão sendo traduzidos em 
títulos em competições 
regionais e disputa em 
torneios nacionais. Um dos 
exemplos que podemos 
citar é o da Equipe Quick-
Sort, da Escola Municipal 
Francisco Rafael Campos, 
primeira da rede a receber 
o ensino de robótica. Em 
outubro de 2018, eles ga-
nharam o troféu Revelação 
no Campeonato Regional 

de Robótica, realizado no 
Sesi da Vila Canaã, tendo 
concorrido com 45 escolas 
públicas dos estados de 
Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. 

Ano passado, esta mes-
ma equipe conquistou o 
terceiro lugar na categoria 
Cabo de Guerra Nível II (de 
14 a 16 anos), do 1º Torneio 
Juvenil de Robótica – etapa 
regional, evento organizado 
pela Escola de Ciências Exa-
tas e da Computação (ECEC) 
da PUC Goiás, que reuniu 40 
equipes de vários municí-
pios goianos.

Além do ensino de Ro-
bótica, o balanço das ações 
realizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semec), em 2019, mostra 
o amplo investimento nes-
ta área pela gestão mu-
nicipal. A rede de ensino 
de aparecida é composta 
por 58 escolas municipais, 

31 centros municipais de 
educação infantil e 5 es-
colas municipais de edu-
cação integral próprias e 
conveniadas, pontos onde 
se distribuem inúmeros 
projetos e atividades reali-
zadas com foco no atendi-
mento dos mais de 44 mil 
alunos e 4,8 mil servidores 
da pasta em 2019.

Nos 200 dias letivos 
do Calendário Escolar às 
unidades de ensino pro-
moveram suas atividades 
pedagógicas regulares du-
rante as aulas e também 
participaram de inúmeras 
atividades complemen-
tares propostas pela Se-
mec em painéis temáticos 
para alunos, professores, 
coordenadores, diretores, 
servidores administrativos 
e a comunidade em geral. 
Confira as principais ações 
deste ano realizadas na 
Educação de Aparecida.
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João Garoto e Beaju tocam no Quintal 
do Jajá pelo projeto Seresta de Ouro

a primeira edição 
do projeto “Se-
resta de Ouro” de 

2020 será realizada nes-
ta sexta-feira (10), no 
Quintal do Jajá, que está 
localizado na Rua 15 nº 
538, no Setor Central, em 
frente à Praça Dr. Carlos 
de Freitas. O som será 
comandado pelos músi-
cos João Garoto e Beaju, 
que estarão acompa-
nhados pelo percussio-
nista Marco Lima.

A casa terá entrada no 
valor de R$ 10 por pessoa 
e ficará aberta das 17h30 
às 23 horas, sendo que o 
show terá início às 20 
horas. O Quintal do Jajá 
aceita cartões de débito 
e crédito e disponibiliza 
o telefone (62) 98169-
7100 para mais informa-
ções, dúvidas e reservas. 
Na apresentação, o pú-
blico poderá conferir 
ritmos como bolero, 
valsa, tango e MPB.

O repertório inclui 
canções de artistas con-
sagrados como Elizeth 
Cardoso, Dalva de Olivei-
ra, Maysa e Nélson Gon-
çalves. Além de curtir o 
som, o público poderá 
aproveitar um cardápio 

diversificado de bebidas 
e petiscos. As opções de 
bebidas incluem cerve-
jas, refrigerantes, sucos, 
sodas italianas, água, 
caipirinhas, tequilas, vi-
nhos, doses de whisky e 
drinks como Gin Tônica, 
Aperol Spritz, Cuba Li-
bre e Cozumel.

Já entre os tira-gostos 
estão carne de panela 
na cumbuca, filé de fran-
go ao molho de catupiry, 
pastelzinho de camarão, 
bolinho de arroz com 
parmesão recheado com 
requeijão cremoso, es-
petinhos e jantinhas. O 
bar também conta com 
petiscos especiais, como 
o Power Trio de Boteco, 
com batata frita, con-
trafilé trinchado e cala-
bresa acebolada.

Outros destaques 
são o Quarteto Eclético, 
que vem com bolinhos 
de arroz com requeijão, 
quibes recheados com 
queijo, croquetes de 
frango e discos de carne, 
e o Dois Dedos de Pro-
sa, que consiste em duas 
pimentas dedo-de-moça 
recheadas com carne e 
acompanhadas por ge-
leia de pimenta.

Atrações musicais
O violonista João Garo-

to, que será uma das atra-
ções musicais do Quintal 
do Jajá na sexta-feira 
(10), tem quase 30 anos 
de carreira. Ele fundou os 
grupos de samba raiz e 

choro Brasileirinho 1990 
e Choro-Samba, além de 
ter gravado o CD “Grupo 
de Choro Brasileirinho”, 
em 2003, e auxiliado na 
criação do Clube do Cho-
ro de Goiânia.

João Garoto dedica-se, 

principalmente, a ritmos 
como samba raiz, bos-
sa nova e choro, tendo 
um grupo instrumental 
de choro e bossa nova. 
Participou de diversos 
eventos e festivais de 
destaque, entre eles 

Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Am-
biental (FICA), Canto da 
Primavera, Festival MPB, 
do Sesi, e Projeto Vozes, 
do Sesc.

Atualmente, ele faz 
temporadas de apresen-
tações de verão nos Es-
tados Unidos, incluindo 
no Brazilian Day, na Ca-
lifórnia, além de realizar 
apresentações com par-
ceiros como Xexéu, Beaju 
e Grace Venturini. A intér-
prete Beaju, que também 
se apresentará no Quin-
tal do Jajá, é autodidata e 
dedica-se, principalmen-
te, ao samba e à seresta, 
mas também faz apresen-
tações de MPB, música 
latino-americana, música 
regional e folclore, entre 
outros ritmos.

Além disso, possui 
músicas autorais de es-
tilos como samba de 
roda e baião. Com 23 
anos de carreira, ela já 
participou de diversos 
projetos de choro can-
tado, samba de gafieira 
e seresta, tendo traba-
lhado ao lado dos mú-
sicos João Garoto, José 
Mauro Ribeiro e Nonato 
Mendes. Beaju também 
já se apresentou em vá-
rios festivais, incluindo a 
edição de 2019 do Fes-
tival Canta Cerrado, na 
qual foi semifinalista na 
categoria Música Inédita 
da Comunidade.

Músicos apresentarão sucessos de 
artistas como Elizeth Cardoso, Dalva 
de oliveira, Maysa e nélson Gonçalves M
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Grand Jam de 2020

Abluesados é a atração do Lowbrow amanhã
A banda Abluesados é 
a grande pedida desta 
quarta-feira (8), no Low-
brow Lab Arte & Bote-
co. Eles são a atração do 
Grand Jam, que trabalha 
nas vertentes do jazz, 
blues e soul music. O gru-
po tem vinte anos de car-
reira e é reconhecido na-
cionalmente na cena do 
blues. O show está pro-
gramado para começar às 
22 horas. Até às 20 horas, 
os ingressos custam R$ 
5,00, passando a valer R$ 
10,00 após esse horário.

O grupo Abluesados 
tem um repertório de 
mais de 500 músicas, 

entre canções autorais e 
releituras de grandes no-
mes do blues, como Willie 
Dixon e Preston Foster. 
Para esta apresentação, 
sobem ao palco do Low-
brow Luciano Ninomia e 
Fridinho Borges, nos vo-
cais e guitarra, Maurício 
Machado, no contrabaixo, 
e Marcelo Rezende, na 
bateria, com repertório de 
blues tradicional, além de 
outros estilos e vertentes. 
A abertura do show fica 
por conta da discoteca-
gem em vinil do DJ Múcio.

O público confere, 
ainda, a mostra de Filipe 
Fliperama, Reboot. Com 

curadoria de Roan, são 
dezesseis ilustrações com 
influências da pop art 
e referências da década 
1980. O Lowbrow abre às 
19 horas e a entrada da 
mostra é gratuita.
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Grand Jam recebe Abluesados
Data: 8/1 (quarta-feira). Horá-
rio de abertura da casa: 19h. 
Local: Lowbrow Lab arte & 
Boteco (rua 115, quadra F43a, 
lote 214, nº 1684, Setor Sul). 
Reservas e informações: (62) 
3991-6175. Entrada: r$ 5 até 
às 20 horas. após esse horário, 
passam a custar r$ 10.

SERVIÇO
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Instituições financeiras estimam 
inflação de 4,13% em 2019

instituições financeiras 
consultadas pelo Banco 
Central (BC) aumenta-

ram a estimativa de infla-
ção para 2019, pela nona 
vez seguida. As previsões 
para o crescimento da 
economia em 2019 e 
2020 foram mantidas.

A projeção para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA, 
a inflação oficial do país), 
desta vez, subiu de 4,04% 
para 4,13%. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga-
rá, na próxima sexta-feira 
(10), o IPCA de 2019

A informação consta 
do Boletim Focus, pesqui-
sa semanal do BC com as 
projeções de instituições 
para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2020, a estimativa 
de inflação caiu de 3,61% 
para 3,60%. A previsão 
para os anos seguintes 
também não teve altera-

ções: 3,75% em 2021 e 
3,50% em 2022.

As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do 
centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta de infla-
ção, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN), é 4,25% em 2019, 
4% em 2020, 3,75% em 
2021 e 3,50% em 2022, 

com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo.

Selic
Para alcançar a meta 

de inflação, o Banco 
Central usa como prin-
cipal instrumento a 
taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente de-
finida em 4,5% ao ano 

pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom).

De acordo com as insti-
tuições financeiras, no fim 
de 2020 a expectativa é 
que a taxa básica também 
esteja em 4,5% ao ano. 
Para 2021, as instituições 
estimam que a Selic en-
cerre o período em 6,5% 
ao ano. A estimativa ante-
rior era 6,38% ao ano. Para 

o final de 2022, a previsão 
segue em 6,5% ao ano.

Copom
Quando o Copom re-

duz a Selic, a tendência é 
que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a 
atividade econômica.

Quando o Copom au-
menta a taxa básica de 
juros, o objetivo é conter a 
demanda aquecida e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. A ma-
nutenção da Selic indica 
que o Copom considera 
as alterações anteriores 
suficientes para chegar à 
meta de inflação.

Atividade 
econômica

A projeção para a ex-
pansão do Produto In-
terno Bruto (PIB, a soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país) 
foi mantida em 1,17% em 
2019 e em 2,3% em 2020. 
O IBGE só divulgará o PIB 
de 2019 no fim de março. 
Para os anos seguintes, 
não houve alteração em 
relação à pesquisa ante-
rior: 2,5% em 2021 e 2022.

Dólar
A projeção para a co-

tação do dólar aumentou 
de R$ 4,08 para R$ 4,09, 
no fim de 2020, e perma-
nece em R$ 4 no encerra-
mento de 2021.

Projeções para 
o crescimento 
do PiB foram 
mantidas
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aviação

Embraer entra em férias coletivas 
para preparar fusão com a Boeing
A Embraer concedeu férias 
coletivas aos funcionários 
de suas unidades no Bra-
sil de hoje (6) até o dia 20 
deste mês. Segundo a em-
presa, nesse período, será 
implementada a separa-
ção interna dos negócios 
de aviação comercial das 
demais atividades, como 
parte do processo de fu-
são com norte-americana 
Boeing, iniciado em 2018.

A companhia destacou, 
no entanto, que a conclu-
são das mudanças ainda 
aguarda aprovação das 
autoridades de concor-
rência brasileiras.

O acordo em anda-
mento entre as duas 
companhias prevê a cria-
ção de uma nova compa-
nhia, uma joint venture, 

na qual a Boeing terá 
80% e a Embraer, 20%. 
A nova empresa não vai 
absorver as atividades 
relacionadas a aerona-
ves para segurança na-
cional e jatos executivos, 
que continuarão somente 
com a Embraer.

No dia 1º de janeiro, 
a Embraer divulgou um 
fato relevante, informan-
do ao mercado e os acio-
nistas que tinha efetuado 
a segregação da parte de 
aviação comercial das de-
mais atividades.

O comunicado ressalta, 
no entanto, que a conclu-
são da operação ainda 
espera o aval da Comis-
são Europeia e do Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade).
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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 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 r$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
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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Flamengo e River Plate dominam 
lista de melhores da América

o caderno de es-
portes Ovacion, 
do jornal uru-

guaio El Pais, elegeu 
os melhores jogadores 
da América do Sul em 
2019. O prêmio de me-
lhor jogador ficou com 
Gabriel Barbosa do Fla-
mengo.

O artilheiro também 
teve ainda a companhia 
de outros rubro-negros: 
Bruno Henrique, Arras-
caeta, Felipe Luís, Rafi-
nha e Rodrigo Caio tam-
bém estão na seleção 
eleita por jornalistas.

O prêmio de melhor 
treinador ficou pelo se-
gundo ano consecutivo 
com Marcelo Gallardo 

do River Plate. A equi-
pe argentina ainda teve 
quatro jogadores esca-
lados entre os melhores 
do continente: o goleiro 
Armani, o zagueiro Pino-
la, Enzo Pérez e Ignacio 
Fernández.

O estranho no ninho 
entre os dois finalistas 
da Libertadores foi o 
gremista Everton.

Citado entre os desta-
ques sul-americanos em 
atividade na tempora-
da também está a nova 
contratação vascaína 
Germán Cano. O centro-
avante argentino de 31 
anos brilhou no Inde-
pendiente de Medellín, 
da Colômbia.

Gabigol ficou com o título de 
melhor jogador da temporada
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