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n São impressionantes os números do 
governador ronaldo Caiado nas redes 
sociais: 480 mil seguidores no Twitter, 
900 mil no Facebook e 200 no insta-
gram. não é atoa que conseguiu o 1º 
lugar em popularidade na internet.

n Enquanto isso, os ex-governa-
dores Marconi Perillo e José Eliton 
passaram 2019 escondidos e não 
fizeram postagens nos seus perfis, 
muito ativos até a surra nas urnas 
que tomaram em 2018. De lá para 
cá, simplesmente sumiram.

n Em ano de eleição para prefeito de 
Goiânia, qualquer um acha que pode ser 
candidato: o deputado delegado Eduar-
do Prado acaba de colocar o seu nome 
para a disputa. Sim, é aquele que usou 
o mandato para nomear a própria mãe.

n O prefeito de Caldas Novas Evan-
dro Magal já foi denunciado 19 
vezes pelo Ministério Público por 
improbidade administrativa. Um 
dos processos tem provas de que 
ele ganhou de um empreiteiro um 
apartamento de R$ 300 mil.

n Cópia: o plano de governo do depu-
tado Talles Barreto para sustentar a sua 
candidatura a prefeito de Goiânia, pelo 
PSDB, é repeteco do apresentado por 
Giuseppe Vecci há 4 anos, que tentou 
disputar essa mesma eleição.

n Já passa da hora de acabar com a 
maléfica presença das OSs na gestão 
dos hospitais estaduais e dos institutos 
tecnológicos do governo de Goiás. Além 
da corrupção, o custo é muitas, muitas 
vezes maior que a administração direta. 

n Especula-se sobre o vice de iris rezen-
de na chapa da eleição, mas 2 certezas 
estão fora de questão: 1) será alguém 
da confiança pessoal dele e 2) será um 
nome também da confiança do gover-
nador ronaldo Caiado. Simples assim. 

n Isso só acontece em Goiás: Lincoln 
Tejota, apesar de ocupar um dos maio-
res cargos da hierarquia do poder no 
Estado, a vice-governadoria, está sem 
partido há mais de ano. É o preço a pa-
gar por fazer política só com a família.

n o PiB goiano cresceu mais nos gover-
nos do antigo PMDB que nas gestões de 
Marconi Perillo. Quem duvidar que con-
fira os números levantados pela Consul-
toria Macroplan e disponibilizados para 
quem quiser ver na internet.

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

O cenário para a eleição deste ano em Goiânia, por enquanto, pode ser defini-
do com facilidade como um enfrentamento em que, de um lado, está Iris Re-
zende, mesmo ele dizendo que não,  e, de outro, apenas um vazio de nomes de 
ideias. Iris representa a experiência, amadurecimento, seriedade, responsabili-
dade e principalmente a organização gerencial da capital – com seus serviços 
essenciais funcionando e obras de vulto capazes de adequar a sua estrutura 
urbana às necessidades da sua população. Não há alternativa alguma colocada 
até agora para essa realidade, a não ser uma miríade de pré-candidatos falan-
do bobagens pelos cotovelos, uns propondo uma “cidade digital”, outros a im-
plantação de programas sociais e ainda os que defendem um “planejamento” 
para as intervenções da prefeitura na mobilidade dos goianienses. Nada disso 
empolga o eleitorado: não é preciso nenhuma pesquisa para se saber que o 
desejo maior é por estabilidade administrativa e a sensação de que a prefei-
tura ajuda no dia a dia e não atrapalha. A reeleição de Iris, em um deserto de 
propostas com um mínimo de sentido, está colocada. E é irreversível.
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DEpUtaDoS QUE NoMEaRaM aS MÃES tERÃo a cHaNcE DE EXplicaR
Dois dos deputados que foram expulsos da base do governador Ronaldo Caiado por infidelidade, após o voto contra as reformas, na Assem-
bleia, Eduardo Prado e Virmondes Cruvinel, estão falando agora que vão se candidatar a prefeito de Goiânia. Ótimo: será uma oportunidade 
perfeita para que, na campanha, expliquem aos eleitores como se declaram como representantes da “nova política”, mas usaram seus man-
datos para nomear as próprias mães em cargos estaduais de elevada remuneração. Vamos aguardar. 

DiStoRÇÃo Do DiREito BRaSilEiRo DÁ poDER iNcaBíVEl a JUiZ DE 1ª iNStÂNcia 
algumas distorções do sistema jurídico em vigor no Brasil permitem que um juiz de 1ª instância tenha autoridade equivalente a dos Poderes 
da república, caso, há poucos dias, do magistrado federal que suspendeu a decisão do presidente da república de retirar os radares das 
rodovias e agora, em Goiás, dos que estão concedendo liminares suspendendo decisões soberanas da assembleia Legislativa quanto aos 
projetos reformistas que foram aprovados no último mês de dezembro. não faz sentido. no mínimo, esse tipo de interferência deveria ser 
da competência exclusiva dos tribunais superiores e, possivelmente, somente por parte de colegiados, jamais juízes isoladamente. E o pior, 
no caso goiano, é que se sustentando em firulas que só dizem respeito ao regulamento interno da Assembleia e não poderiam em hipótese 
alguma se sobrepor à decisão colegiada dos seus membros.

iMpRENSa EM papEl EStÁ caDa VEZ MaiS pRÓXiMa Do FiM EM GoiÁS
o último domingo, 5 de janeiro, foi o primeiro depois de décadas em que nenhum jornal diário circulou em Goiás: o Popular cedeu aos tem-
pos e resolveu acompanhar o Diário da Manhã e o Hoje na ideia esdrúxula de fazer uma edição aos sábados que também vale para o dia 
seguinte, ou seja, uma edição de fim de semana. Se as notícias publicadas hoje o são envelhecidas, já que foram exaustivamente divulgadas 
pelos meios online no dia anterior, imaginem o que vai acontecer com o que o Popular chama de superedição de domingo, a ser fechada na 
sexta… Com isso, os três jornais de importância do Estado passam a ser oferecidos durante seis a cada sete dias, deixando, formalmente, a 
condição de diários. É cansativo repetir que há uma crise mundial a destruir, aos poucos, a imprensa em papel, motivada pelo crescimento da 
internet e agravada com a chegada das redes sociais – fatores que comprometeram o futuro dos veículos tradicionais de comunicação com 
letras impressas. E podem apostar: quem sobrou não vai durar muito tempo.

WilDER MoRaiS É UM BoM EMpRESÁRio, poRÉM UM pÉSSiMo político
o ex-senador e atual secretário de indústria & Comércio Wilder Morais sonha com uma candidatura a prefeito 
de Goiânia, mas, venhamos e convenhamos, é ilusão. Ele não teria o apoio do governador ronaldo Caiado, que 
obviamente vai preferir ficar com Iris Rezende. De resto, Wilder Morais é um bom empresário, porém um péssimo 
político. Tanto que desperdiçou sete anos e meio de mandato no Senado, que ganhou na bandeja com a cassação 
de Demóstenes Torres. não serviu para nada, nem para ele nem para Goiás. 

iNVEStiMENto DE EMpRESÁRio DESMENtE a tESE Da “iNSEGURaNÇa JURíDica”
Um dos grandes empresários que mais fizeram barulho contra a revisão dos incentivos fiscais em Goiás foi José Alves Filho, dono da Coca 
Cola, em Trindade. Há poucos dias, ele procurou o governador ronaldo Caiado para comunicar que está ampliando seus negócios na cidade, 
com a instalação de mais duas fábricas para processar alimentos e bebidas, envolvendo investimentos superiores a r$ 100 milhões – o que 
desmente mais uma vez a tese de líderes classistas como Sandro Mabel, da Fieg, ou otavinho Lage, da adial, de que não haveria segurança 
jurídica para novos negócios no Estado. Tese, aliás, que ele mesmo andou apregoando.

cENÁRio Da ElEiÇÃo EM GoiÂNia É SiMplES: DE UM laDo,
toDo o pESo DE iRiS, DE oUtRo, UM DESERto DE NoMES E iDEiaS



3quarta-feira, 8 DE janEiro DE 2020 política

governo

Em visita a Pontalina, Caiado garante 
celeridade na recuperação de rodovias

o governador Ro-
naldo Caiado fez 
questão de verificar 

pessoalmente, nesta terça-
-feira, dia 7, o andamento 
das ações de recuperação 
das áreas afetadas pelo 
rompimento do barramen-
to situado na Fazenda São 
Lourenço das Guarirobas, 
na zona rural de Ponta-
lina. Durante a visita, o 
governador ressaltou que 
o trabalho está bem en-
caminhado. “As equipes 
da Goinfra, em parceria 
com o prefeito [Milton 
Ricardo], conseguiram 
grandes avanços para 
resolvermos o mais rá-
pido possível. Creio que, 
no máximo em 15 dias, 
retomaremos totalmente 
a trafegabilidade, tanto 
da rodovia que liga Pon-
talina a Aloândia, quanto 
no acesso do município à 
Goiânia”, ressatou Caiado.

O governador classifi-
cou o episódio em Ponta-
lina como algo “inimagi-
nável”. “Choveu na região 
300 milímetros no inter-
valo de 24 horas. O Mil-
ton [Ricardo] tem mais de 
60 anos e nunca viu isso 
acontecer, mas, graças a 
Deus, sem nenhuma víti-
ma”, afirmou Caiado.

O prefeito de Pontalina 

destacou a postura muni-
cipalista do governador e 
agradeceu o apoio rece-
bido da gestão estadual. 
“Graças a este apoio do 
governador e seus secre-
tários, a situação esta sob 
controle em Pontalina”, 
frisou Milton, que garantiu 
que todas as famílias que 
tiveram suas casas afeta-
das foram realocadas. “O 
que nos resta é dar total 
apoio a elas, pois são famí-
lias humildes”.

Durante a diligência, 
o presidente da Goinfra, 
Pedro Sales, apontou para 
o governador as avarias 
consequentes da pressão 
excessiva causada pelo ex-
cesso de precipitação das 
chuvas, o que ocasionou 
um deslocamento do ater-
ro do encabeçamento da 
ponte. “Nós interditamos 
a ponte por uma questão 
de segurança, para asse-
gurar a retomada das con-
dições de trafegabilidade 
do local. Temos um prazo 
da empreiteira contratada 
para resolver esse proble-
ma em, aproximadamente, 
dez dias para retomar a 
total normalidade aqui da 
localidade”, garantiu Sales.

A primeira verificação 
foi na ponte da GO-040, 
para averiguar as condi-

ções da estrutura sobre 
o Rio Mateiro, na rodo-
via que liga Pontalina até 
Aloândia. “Houve um volu-
me de água acima do que 
era possível ser comporta-
do. A ponte está suspensa, 
sem a menor capacidade 
de suportar peso. Peço que 
nos perdoe a necessidade 
de fazer o desvio por terra, 
eu mesmo passei por ele, 
um trecho de oito quilô-
metros, mas foi inevitável. 
Temos essa responsabili-
dade de não correr o risco 
de causar o comprometi-
mento da estrutura, como 
também um acidente gra-
ve”, preveniu Caiado.

Posteriormente, a co-
mitiva do governador se-
guiu para a ponte na GO-
215. “Esta aqui também 
está sendo preparada 
com o que eles chamam 
de gabião, que são estru-
turas pesadas para que 
volte a ter suporte, en-
costo, dando novamente 
sustentação à passagem 

do transporte com carga”, 
explicou Caiado.

O governador lembrou 
que, assim que tomou 
conhecimento do rom-
pimento da barragem, 
tomou todas as providên-
cias necessárias, acionan-
do Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Polícia Ro-
doviária Militar e agen-
tes da Goinfra, e que o 
problema com a casa de 
máquinas da Saneago, 
inundada por completo, 
foi imediatamente re-
solvido. “Enfim, a cidade 
já volta à sua vida nor-
mal”, disse Caiado.

Saúde pública
Integrante da comitiva 

do governador, o secre-
tário de Saúde, Ismael 
Alexandrino, apontou que 
o episódio em Pontali-
na também colocou em 
alerta as autoridades de 
Saúde estaduais e mu-
nicipais. A preocupação, 
segundo Ismael, é com a 

possível incidência, nos 
primeiros 30 dias pós-en-
chente e tempestades, de 
doenças como leptospi-
rose, decorrente dos deje-
tos de ratos e camundon-
gos, bem como doenças 
de cunho alimentar, pela 
contaminação da água.

“Nós enviamos hipo-
clorito para descontami-
nação da água. Também 
coletamos uma amostra 
da água para mandar ao 
Lacen e, nos próximos 
30 dias, vamos monitorar 
junto com a Secretaria 
Municipal de Saúde”, ex-
plicou. Outro cuidado é 
com acidentes com ani-
mais peçonhentos, tétano 
e doenças respiratórias.

Caiado encerrou sua 
passagem por Pontalina 
com visita às instalações 
da Unidade de Pronto 
Atendimento, obra do Go-
verno Federal que ainda 
não foi concluída, e do 
Hospital Municipal Amir 
de Souza, que conta com 

24 leitos e uma média de 
120 a 140 atendimentos 
por dia, incluindo além da 
população local, pacien-
tes oriundos de Cromínia, 
Edealina, Mairipotaba e 
adjacências.

Também acompanha-
ram o governador o se-
cretário estadual de Co-
municação, Marcos Silva, 
além de vereadores e au-
toridades locais.

Multa
 O corpo técnico da Se-

cretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) prepara 
o relatório para embasar 
a autuação e notificação 
ao proprietário da fazenda 
São Lourenço das Guariro-
bas, na zona rural do muni-
cípio de Pontalina. A multa 
foi valorada em R$ 90 mil 
por descumprimento da 
outorga e são aguardadas 
novas imagens e análises 
para avaliar a autuação 
por danos ambientais.

acompanhado por secretários, 
governador fez diligências nos 
locais afetados pelo rompimento 
de represa. obras devem ser 
concluídas dentro de 15 dias
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Goiás registra superávit de quase US$ 3,5 
bilhões na balança comercial em 2019
A balança comercial de 
Goiás registrou superávit 
de US$ 3.459.269.399 
bilhões no acumulado 
de janeiro a dezembro 
de 2019, segundo o Mi-
nistério da Economia. De 
acordo com levantamen-
to, as exportações goia-
nas apresentaram valor 
de US$ 7.043.547.265, e 

as importações somaram 
US$ 3.584.277.866 no 
mesmo período.

As exportações de Goi-
ás tiveram participação 
de 3,14% no total das 
exportações brasileiras 
– mesmo nível do regis-
trado em 2018. Enquanto 
Goiás apontava com cres-
cimento no setor, as ex-

portações brasileiras so-
freram queda de -6,38%. 
As importações de Goiás 
marcaram participação 
de 2,02% em relação às 
brasileiras.

Com os números com-
pilados da balança co-
mercial em 2019, Goiás se 
posiciona em 10º lugar no 
ranking das exportações e 

em 12º lugar no de impor-
tações de janeiro a dezem-
bro do ano passado.   

Os produtos mais ex-
portados foram a soja, car-
ne bovina, milho, ferro-liga, 
minério de cobre, açúcar, 
couros e algodão. Rio Verde 
(US$ 1.314.212.796), Jataí 
(US$ 624.665.625), Mozar-
lândia (US$ 454.755.817), 

Barro Alto (US$ 415. 
704.793) e Alto Horizonte 
(US$ 407.271.918) foram 
os municípios que mais 
exportaram.

A China se mantém 
como o maior parceiro 
comercial, seguida de Ho-
landa, Coreia do Sul, Es-
panha e Japão, que foram 
os maiores compradores 

dos produtos exportados 
por Goiás.

As importações, por seu 
turno, mostram uma eco-
nomia goiana em cresci-
mento, com a compra de 
produtos indicativos do 
bom desempenho do setor 
farmacêutico, do agrone-
gócio, indústria automobi-
lística e área hospitalar.
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Prefeitura transformará Cais em 
UPA no setor Chácara do Governador

o prefeito Iris Rezende 
assinou na manhã 
desta terça-feira (7/1) 

a ordem de serviço para re-
forma e ampliação do Cais 
Chácara do Governador. A 
unidade será transformada 
em UPA Porte 2, que aten-
derá casos de baixa e média 
complexidade na Saúde.

As outras duas UPAs 
existentes em Goiânia, a 
Itaipu e a Noroeste, são de 
Porte 3, com estrutura para 
atendimentos de média e 
alta complexidades. Além 
da melhoria geral na estru-
tura, com a obra o número 
de consultórios passará de 
três para cinco e o número 
de leitos na sala de reani-
mação de um para três. 

A unidade também ga-
nhará sala de isolamento 
e passará de 1.459 metros 
para 1.944m2 em área 
construída.  O Cais Chá-

cara do Governador foi 
inaugurado em dezembro 
de 2004. Em 2005, por de-
terminação do prefeito Iris 
Rezende, começou a fun-
cionar 24 horas.

Até as obras, o Cais re-
alizava uma média de 200 
atendimentos de emer-
gência por dia e 100 na 
parte de ambulatório nas 
especialidades médicas de 
ginecologia, urologia, der-
matologia e alergia. O Cais 
também possui serviços de 
psicologia, fonoaudiologia 
e odontologia e com a am-
pliação passará a ter tam-
bém ortopedia e pediatria. 

Para a realização da obra, 
prevista para ser concluída 
em 120 dias, os serviços ofe-
recidos no local e os 256 
servidores foram transferi-
dos para outras unidades 
de Saúde, como Cais Vila 
Nova, UPA Novo Mundo e 

o Cais Amendoeiras. 
O prefeito de Goiânia, Iris 

Rezende, vistoriou as obras 
e comentou em entrevista 
a veículos de comunicação, 
que desde que assumiu a 
gestão a ordem é reformar, 
modernizar e ampliar uni-

dades de Saúde e Educa-
ção de acordo com a de-
manda da região atendida. 

“O Cais Chácara do Go-
vernador fica numa região 
com mais de 100 mil pes-
soas, vimos a necessida-
de de ampliar e melhorar 

o atendimento para que 
atenda a população com 
melhores condições e qua-
lidade”, destaca o prefeito.

De acordo com a secre-
tária de Saúde de Goiânia, 
Fátima Mrué, o primeiro 
benefício para a popu-

lação é a estrutura física 
adequada de acordo com 
as normativas do Minis-
tério da Saúde, que prevê, 
entre outras medidas, uma 
maior distância entre os 
leitos, aumentando, assim, 
a segurança dos pacientes. 

“Além de todas as mu-
danças que faremos aqui, 
vamos manter todas as 
especialidades do ambu-
latório do Cais que são 
ginecologia, urologia, aler-
gia, odontologia, fonoau-
diologia e psicologia, ou 
seja, estamos fazendo o 
melhor para o paciente e 
também para os funcio-
nários”, ressaltou. 

Dona Margarida Fran-
cisca de Abreu fez questão 
de acompanhar a assina-
tura da ordem de servi-
ço. Moradora da região e 
usuária do Cais, ela come-
mora a reforma. “O Cais já 
era bom, sempre fui bem 
atendida aqui, agora com 
a reforma vai ficar melhor 
ainda. Estou muito conten-
te com o que estou vendo 
aqui”. Fonte: Luciano Joka, 
da Diretoria de Jornalismo

ordem de serviço foi assinada nesta 
terça-feira (7/1) para obras de reforma 
e ampliação durante 120 dias
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desenvolvimento economico

Industrialização em Aparecida deve 
ser reforçada com mais 230 empresas
Aparecida encerrou 2019 
comemorando feitos ex-
pressivos também na 
economia. Neste ano que 
fechou a década de 2010, 
a cidade viu seu Produto 
Interno Bruto (PIB) cres-
cer 122%, considerando a 
evolução de 2010 a 2018. 
Para a Prefeitura de Apa-
recida, essa elevação no 
conjunto de bens e servi-
ços produzidos na cidade 
é fruto de um processo 
contínuo de industrializa-
ção, iniciado nos anos de 
1990, que tem expandido 
a oferta de empregos, ge-
rado renda para os mora-
dores e oportunidades de 
novos empreendimentos.

Nos últimos dez anos, 
o número de CNPJ’s ati-
vos em Aparecida de 
Goiânia saltou de 6 mil 
para cerca de 54 mil, en-
tre indústrias, empresas e 

comércios, de acordo com 
a Secretaria Municipal 
da Fazenda. Já neste iní-
cio do ano, a cidade tem 
uma demanda de 230 
empresas que solicitaram 
à Prefeitura as autoriza-
ções para se instalar em 
Aparecida ou acenaram 
positivamente para uma 
provável abertura de no-
vas unidades em solo 
aparecidense.

Além do IBGE, onde 
é possível confirmar a 
evolução do PIB de Apa-
recida, a prosperidade 
econômica da cidade fica 
evidente também nos pe-
didos de registro de em-
presas protocolizados na 
Junta Comercial do Esta-
do de Goiás (Juceg).

Fora a capital, Goiânia, 
o grupo das quatro maio-
res economias de Goi-
ás tem Aparecida como 

protagonista no que-
sito abertura de novas 
empresas. O município 
fica à frente de Anápo-
lis, Catalão e Rio Verde. 
Comparando apenas as 
solicitações de empresas 
individuais de responsa-
bilidade limitada, Apa-
recida foi a cidade com 
mais pedidos registrados 
nos anos de 2017, 2018 e 
2019, entre os meses de 
janeiro e novembro.

No ano passado, por 
exemplo, 581 empresas 
individuais de responsa-
bilidade limitada pedi-
ram autorização para se 
instalar em Aparecida, 
segundo a Juceg. Anápo-
lis teve 546 solicitações; 
Catalão, 87; e Rio Verde, 
na Região Sudoeste, 282 
pedidos em igual período.

Para o prefeito Gus-
tavo Mendanha, os in-

vestimentos feitos pela 
administração municipal 
em obras de mobilida-
de urbana; de recapea-
mento e pavimentação 
de bairros; de reforma e 
construção de unidades 
escolares, unidades de 
saúde e espaços de lazer; 
de instalação de câmeras 
de videomonitoramento 
e capacitação para a vida 
profissional têm favoreci-
do Aparecida no sentido 
de atrair empresas para 
o município. “Os investi-
mentos públicos feitos 
na cidade ajudaram a 
mudar a característi-
ca de Aparecida. Temos 
hoje uma população 
mais escolarizada, mais 
preparada, com melhor 
qualidade de vida e com 
isso conseguimos fixar 
empresas e indústrias em 
nosso município”, ressalta.

Crescimento 
a dois dígitos

Os sete polos industriais 
e empresariais de Apareci-
da geram atualmente mais 
de 120 mil postos de tra-
balho. Para o prefeito Gus-
tavo Mendanha, esse é o 
principal benefício de ter a 
economia local sustentada 
na industrialização. “Em-
preendimentos industriais 
geram emprego, divisa de 
receitas e muito desenvol-
vimento para o município. 
Aparecida é hoje uma ci-
dade de oportunidades. O 
município deixou de ser ci-
dade dormitório e passou 
a ser uma cidade industrial 
e universitária, e é claro 
que esse tipo de empreen-
dimento vem para corro-
borar com o bom momen-
to que estamos vivendo”, 
argumenta o prefeito.

Em 2010, o PIB de Apa-
recida era de R$ 5,8 bilhões. 
O número subiu para R$ 
12,9 bilhões em 2018. Nes-
se período, a economia de 
Aparecida cresceu 17,40% 
ao ano, segundo a Secreta-
ria Municipal da Fazenda. 
“É um crescimento chinês 
aqui em Aparecida”, lembra 
o ex-prefeito Maguito Vile-
la em referência à taxa de 
expansão do PIB da China, 
uma das potências que mais 
evoluiu na última década e 
é hoje o maior parceiro co-
mercial do Brasil.

Maguito atribui a efer-
vescência na economia de 
Aparecida ao fato de o pre-
feito Gustavo Mendanha 
adotar medidas que desbu-
rocratizam a gestão tributá-
ria das empresas na cidade. 
“Isso faz com que os empre-
endedores sejam mais com-
petitivos”, lembra ele.
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turismo

Caminho de Cora já recebe os 
primeiros peregrinos de 2020

e foi explorando as 
belezas do Cerrado 
que uma turma de 

peregrinos, composta por 
16 atletas, inicia o 2020 
com uma viagem pelo 
Caminho de Cora Corali-
na. A trilha de longo curso 
liga oito cidades históri-
cas, oito povoados e três 
unidades de conserva-
ção ambiental do estado 
de Goiás. Os peregrinos 
saíram de Corumbá, no 
dia 28 de dezembro, e já 
passaram por Pirenópolis, 
Cocalzinho, São Francis-
co de Goiás, Jaraguá, Ita-
guari e Itaberaí. Eles de-
vem chegar ao final do 
percurso de 300 km, na 
cidade de Goiás, nesta 

quarta-feira, dia 8.
Os atletas são de vá-

rios estados brasileiros, 
como São Paulo, Minas 
Gerais, Tocantins, Espí-
rito Santo e Bahia, além 
do Distrito Federal. A 
turma é experiente nes-
se tipo de aventura e já 
esteve até mesmo no 
Caminho de Santiago de 
Compostela, na Europa. 
As belezas do Cerrado, a 
Cultura, a Gastronomia, 
a História e a receptivi-
dade dos goianos encan-
tam os turistas. A analista 
de sistemas aposentada, 
Marly Cascão, é quem 
organizou a expedição. 
A moradora de Brasília 
viaja sempre por Goiás 
e, desta vez, resolveu 
fazer o Caminho e cha-
mou os amigos. “É um 
caminho maravilhoso. 
Com certeza ainda vai 
bombar”, afirmou.

O diretor da Associa-
ção Caminho de Cora 
Coralina, José Roberto 
de Souza, garante que os 
moradores fazem ques-
tão de receber bem os 
peregrinos.“É uma turma 

muito alto astral e está 
adorando os nossos atra-
tivos. Já até andaram na 
chuva cantando a músi-
ca do Chico Mineiro”, co-
memorou. José Roberto 
disse que é sempre bom 
receber atletas experien-
tes porque eles opinam 
e fazem sugestões. “Isso 
é muito importante para 
que possamos melhorar o 
Caminho para os turistas”.

Os peregrinos recebem 

o Passaporte do Turista 
do Caminho de Cora Co-
ralina, que é carimbado 
em cada ponto de apoio 
nas cidades. Ao final do 
percurso é entregue um 
certificado, comprovan-
do que eles conseguiram 
cumprir a aventura de 
300 km de trilhas.  

O Percurso
Além das cidades his-

tóricas, também fazem 

parte do roteiro os par-
ques estaduais da Serra 
dos Pirineus, da Serra de 
Jaraguá e da Serra Dou-
rada, os povoados de Ca-
xambu, Radiolândia, Vila 
Aparecida, Alvelândia, 
Palestina, São Benedito, 
Calcilândia e Ferreiro. Ao 
longo do trecho há locais 
para caminhadas em tri-
lhas, cavalgadas, ciclotu-
rismo, arvorismo, rapel, 
escalada, tirolesa e boia-

-cross, em meio à paisa-
gem única do Cerrado, 
com serras, nascentes, ca-
choeiras, quedas d’água 
e corredeiras, além dos 
rios e córregos. O pas-
seio oferece vivências 
na natureza, incentiva a 
melhoria da infraestru-
tura e a sinalização das 
unidades de conserva-
ção, promovendo o turis-
mo aliado à preservação 
do meio ambiente.

nada melhor 
do que começar 
o ano novo 
renovando as 
energias em 
meio à natureza
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carros
a associação nacional dos Fabricantes de 
Veículos automotores (anfavea) estima 
que o setor registre em 2020 um aumen-
to de 9,4% na venda de veículos novos. 
Para este ano, devem ser licenciados 3,05 
milhões de unidades, entre automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus. Em 
2019 o volume foi de 2,79 milhões.

cheque especial
Graças à decisão do Conselho Monetário nacional (CMn), o cheque especial passou a ter juros 
limitados a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.

exportações
Dados divulgados pelo sistema Comex Stat do Ministério da Economia na segunda-feira, 6 de ja-
neiro, referentes à balança comercial do mês de dezembro de 2019, mostram que houve superávit 
de U$ 319.777.176,00, sendo US$ 574.627.978,00 exportados e US$ 254.850.802,00 em importa-
ções. no acumulado de janeiro a dezembro, o superávit foi de U$ 3.459.269.399,00, sendo US$ 
7.043.547.265,00 em exportações e US$ 3.584.277.866,00 em importações. nesse acumulado, a 
participação do agro foi de 76% das exportações totais, representando US$ 5.352.940.629,00.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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imposto De renDa

Receita abre consulta a lotes 
residuais do IR de 2008 a 2019

a Receita Federal abre 
amanhã (8) consulta 
ao lote residual de 

restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física de 
janeiro. Ao todo, serão de-
sembolsados R$ 725 mi-
lhões para declarações de 
2008 a 2019, beneficiando 
185.891 contribuintes que 

estavam na malha fina, 
mas regularizaram as pen-
dências com o Fisco.

A lista com os nomes 
estará disponível a partir 
das 9h no site da Recei-
ta na internet. A consulta 
também pode ser feita 
pelo Receitafone, no nú-
mero 146. A Receita ofe-

rece ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, 
que permite o acompa-
nhamento das restituições.

As restituições terão 
correção de 4,77%, para o 
lote de 2019, a 113,05%, 
para o lote de 2008. Em 
todos os casos, os índi-
ces têm como base a 

taxa Selic (juros básicos 
da economia) acumu-
lada entre a entrega da 
declaração até este mês.

O dinheiro será depo-
sitado nas contas infor-
madas na declaração no 
próximo dia 15. O con-
tribuinte que não rece-
ber a restituição deverá 

ir a qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 
para os telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais locali-
dades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclu-
sivo para deficientes au-
ditivos) para ter acesso 
ao pagamento.

as restituições 
terão 
correção 
de 4,77% a 
113,05%
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Em 2019, Goiás arrecadou um volume de R$ 20,8 bilhões em tributos, oriundo do 
recolhimento de ICMS, IPVA, ITCD, Taxas e Protege. O valor de tributos arrecadados 
no ano é quase R$ 1,8 bilhão a mais do que o resultado alcançado em 2018: incre-
mento de 9,42%, contra inflação acumulada no ano passado estimada em 4%. Con-
siderado o principal tributo estadual, o ICMS arrecadou R$ 17,1 bilhões, um aumento 
de 8,7% em 2019 em comparação a 2018. O IPVA obteve incremento de 11,43%, ar-
recadando R$ 1,59 bilhão e representando 7,66% do total da receita tributária.
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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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futebol

CBF confirma Romário em amistoso 
de masters entre Brasil e Itália

ACBF anunciou nesta 
segunda-feira a par-
ticipação de Romá-

rio no amistoso que a se-
leção brasileira de masters 
fará contra a Itália, nesta 
quinta, às 21h30, no está-
dio Presidente Vargas, em 
Fortaleza, no que será uma 
reedição da final da Copa 
do Mundo de 1994 - em 
que o Brasil conquistou o 
tetra -, nos Estados Unidos.

O nome do “Baixinho” 
não constava na lista inicial 
divulgada pela confedera-
ção no final do mês passa-
do. Por outro lado, o capitão 
Dunga, que tinha presença 
confirmada, não aparece 

mais na relação publicada 
nesta segunda-feira.

A presença de Romá-
rio na volta das ativida-
des da seleção brasileira 
de masters marca uma 
reaproximação histórica 
do ex-jogador com a CBF 
(responsável pelo evento), 
com quem o hoje sena-
dor (Podemos-RJ) estava 
rompido há alguns anos, 
quando se tornou uma 
das vozes mais críticas ao 
comando da entidade que 
comanda o futebol brasi-
leiro. Ele, inclusive, foi pre-
sidente da CPI do Futebol, 
que terminou em 2016 de 
forma inconclusiva.

Com Romário em cam-
po, o público poderá ver 
em ação na capital cea-
rense a reedição da dupla 
com Bebeto, que se desta-
cou no ataque histórico da 
Copa do Mundo de 1994. 
Além dos dois, Taffarel, 
Gilmar, Cafu, Jorginho, Már-

cio Santos, Aldair, Ricardo 
Rocha, Ronaldão, Branco, 
Mauro Silva, Mazinho, Zi-
nho, Paulo Sérgio e Viola 
estarão em campo, com 
Carlos Alberto Parreira no 
comando técnico da equi-
pe. Ainda farão parte da 
equipe outros três ex-jo-

gadores da seleção: Mauro 
Galvão, Palhinha e Careca.

Pela Itália estão confir-
mados Zola, Albertini, Bare-
si, Apolloni, Benarrivo, Berti, 
Costacurta, Casiraghi, Evani, 
Mussi, Massaro, Tassotti e 
o treinador Arrigo Sacchi. 
Além dos craques de 1994, 

nomes que jogaram ou-
tras Copas também estarão 
presentes como Braglia, 
Vierchowod, Schillati, Era-
nio, Rossi e Panucci. Rober-
to Baggio, grande símbolo 
daquele time vice-campeão 
nos Estados Unidos, não es-
tará em Fortaleza.

a presença de romário na volta das 
atividades da seleção brasileira de 
masters marca uma reaproximação 
histórica do ex-jogador com a CBF
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