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n a deputada estadual adriana accorsi, 
do PT, deu entrevista revelando “sonhar” 
com a prefeitura de Goiânia. E daí? o que 
é que o eleitorado tem a ver com isso? 
Deveria é ter projetos substanciosos 
para a capital, isso sim.

n O ex-governador Marconi Perillo 
está promovendo acertos nos mu-
nicípios para fechar candidaturas a 
prefeito pelo PSDB sem dar a mínima 
para o presidente estadual do partido, 
Jânio Darrot. Anápolis e Rio Verde são 
exemplos. 

n o presidente da oaB-Go Lúcio Flávio 
de Paiva baixou a bola e não aparece 
mais em público para defender a Enel, 
cliente milionária do seu escritório de 
advocacia, depois da onda de críticas que 
sofreu por aceitar esse trabalho.

n O ex-deputado estadual e 1º suplen-
te de deputado federal Jean Carlo não 
tem mais ambiente no PSDB, partido 
que critica abertamente, e avalia filia-
ção ao PSD, em razão da proximidade 
que tem hoje com Francisco Jr. 

n o prefeito de anápolis roberto naves 
vai para as eleições deste ano com as 
mãos vazias. Ele investiu tudo na ideia, 
arcaica, por sinal, de implantar mais um 
distrito industrial no município, que aca-
bou não dando em nada.

n A ex-deputada Eliane Pinheiro é 
vice-presidente do diretório estadual 
do PSDB, mas não assumirá com a sa-
ída de Jânio Darrot em razão do temor 
de desgastes diante das suas antigas 
ligações com o empresário Carlos Ca-
choeira. 

n Correção: o GECCor, o Grupo Espe-
cial de Combate à Corrupção criado pelo 
governador ronaldo Caiado, não tem 9, 
mas 10 operações agendadas para escla-
recer casos de desvios de dinheiro públi-
co nos governos do PSDB.

n Um dos motivos da renúncia de Jâ-
nio Darrot à presidência estadual do 
PSDB é a falta de dinheiro do partido, 
que não recebe repasses do fundo par-
tidário como punição por irregularida-
des na gestão de Giusepe Vecci. 

n Enquanto, nas gestões do PMDB o PiB 
goiano cresceu a uma média anual de  
5,7%, depois que o PSDB assumiu esse 
percentual caiu para menos de 4%. São 
esses os números do iBGE, que não têm 
como ser desmentidos.  

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

Deu no que deu e não poderia dar em outra: o megaempresário e prefeito de Trindade 
Jânio Darrot acabou se afastando da presidência estadual do PSDB, função a que foi 
guindado por obra e graça do ex-governador Marconi Perillo. Não há a menor dúvida 
de que o tucano-mor de Goiás pensou estar designando para dirigir o seu partido um 
homem da sua estrita confiança, que não ofereceria nenhum risco para o rigoroso 
controle de que não abre mão de exercer sobre a legenda, inteiramente subordinada 
aos seus interesses pessoais, entre os quais manter as portas fechadas a qualquer tipo 
de reciclagem ou renovação. Deu boró. E deu porque Jânio Darrot é um homem de 
bem, decente e honesto e jamais se encaixaria no papel de marionete à frente de uma 
verdadeira “máfia”, que é a realidade do PSDB hoje em Goiás, pelo menos quanto a 
panelinha que controla a sigla, sob a liderança de Marconi. Jânio Darrot demorou 
6 meses para descobrir que estava sendo usado, que não era presidente de fato 
e que as decisões que contavam estavam sendo tomadas pelo ex-governador, na 
surdina, sem sequer a deferência de contar a ele, antes. Se aceitasse, o prefeito de Trindade não passaria de uma mi-
nhoca política ou partidária, a serviço de um grupo que perdeu a sintonia com os interesses das goianas e dos goianos 
e tem hoje uma folha policial/judicial que é exemplo, negativo, para o Brasil. Ainda bem que saiu.
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NapHtalY alVES VoltoU, MaS NÃo acREScENta NaDa ao MDB
O MDB comemorou a refiliação do ex-governador Naphtaly  Alves, que representaria um ganho que ninguém no partido soube especificar. Na 
verdade, é zero, já que se trata de alguém que só sabe fazer política à moda antiga. De resto, perguntem a iris rezende o que ele pensa a respeito. a 
culpa pela hecatombe que atingiu o partido em 1998 sempre foi atribuída por Iris a Naphtaly, que estava no governo, na época, como substituto de 
Maguito Vilela e tomou uma série de medidas equivocadas que ajudou a construir a primeira derrota do velho cacique emedebista.

GRaNDES EMpRESÁRioS MENtiRaM paRa caiaDo No FiNal DE 2018
No final de 2018, quando o vitorioso Ronaldo Caiado estava prestes a assumir o governo, ele abriu mão de um projeto, na Assembleia, que alteraria 
desde aquela época a política de incentivos fiscais, tendo sido convencido por grandes empresários a deixar a ideia de lado em troca de um aumento 
de 10 para 15% na alíquota do Protege, que acrescentaria r$ 1 bilhão à arrecadação estadual em 2019. Mas tudo não passou de um golpe para enga-
nar o futuro governador: fechado o ano, o balanço da Secretaria de Economia mostra que o incremento foi de apenas r$ 338 milhões, praticamente 
um terço do aumento prometido. É no que dá confiar em quem só pensa em suas vantagens imediatas e em lucros fáceis, sem nenhum compromis-
so com o Estado. Que sirva de lição e que essa gente seja obrigada o mais rápido possível a pagar os impostos que deveriam estar pagando como 
todo e qualquer pequeno, micro e médio empresário. 

cÉlio SilVEiRa JÁ aDMitE a HipÓtESE DE SER caNDiDato a pREFEito
o deputado federal Célio Silveira, do PSDB, já admite a hipótese de se candidatar a prefeito de Luziânia, cargo que já 
ocupou por duas vezes, com sucesso no 1º mandato, porém terminando muito mal o 2º. Mas a situação política atual da 
cidade o favorece: seria, para o eleitorado local, uma opção confiável para reorganizar a prefeitura depois do desastre 
em que está terminando a administração de Cristovão Tormin e também melhor do que jovens inexperientes como 
Wildes Cambão e Diego Sorgatto. outra motivação para Célio Silveira é que, na Câmara Federal, ele nunca se sentiu à 
vontade, sem muita realização pessoal, pelo menos não a que experimentou quando administrou Luziânia.

QUal a coMpRoVaÇÃo DE QUE MaGUito SERia iMBatíVEl EM GoiÂNia?
Parece disseminada a ideia de que o ex-prefeito de aparecida Maguito Vilela seria um candidato imbatível a prefeito de Goiânia caso iris rezende 
venha a desistir (e ele não vai desistir) da reeleição. Mas essa opinião não tem nenhuma comprovação. não há sequer pesquisas apontando para 
uma boa posição de Maguito em uma eventual disputa na capital, ao contrário do que existe em relação ao senador Vanderlan Cardoso, esse, sim, 
um nome com indiscutível aceitação. Para aparecida, representou, para a população, uma saída de alto nível para a administração da cidade, alguém 
que desceu das alturas para colocar toda uma expertise consolidada a serviço de uma prefeitura de porte mediano, o que não é o caso de Goiânia, 
que é gigantesca. Maguito não tem nada especial para creditá-lo junto ao eleitorado goianiense, ao contrário: talvez seja visto como um político 
ultrapassado, que foi bom para Aparecida, mas não tem hoje altura para responder aos desafios de uma grande metrópole.

pSDB acaBoU EM GoiÁS, poR cUlpa DE MaRcoNi, ZÉ ElitoN E JaYME RiNcÓN
As declarações do ex-deputado estadual e 1º suplente federal Jean Carlo deflagraram um processo de revisão dentro do PSDB, que até hoje, mais de 
ano depois da surra nas urnas de 2018, ainda não se propôs uma autocrítica sobre as causas que levaram ao desastre eleitoral. jean Carlo foi claro: 
Marconi Perillo, Zé Eliton e Jayme Rincón são os únicos responsáveis pela tragédia que abateu os tucanos. E não poderiam mais estar controlando o partido, 
como o fazem, em regime de panelinha. anotem aí, leitora e leitor: o PSDB em Goiás acabou. E não tem a menor chance de se reeguer algum dia. 

JÂNio DaRRot Foi colocaDo Na pRESiDÊNcia Do pSDB 
coMo FaNtocHE DE MaRcoNi E FEZ MUito BEM EM SaiR
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opine cidadão

Projetos do Passe Jovem Estudante e o do 
Estatuto do Servidor, de 2019, são recordistas 

desde a implantação 
do sistema, dois pro-
jetos de lei apresen-

tados em 2019 foram os 
que mais movimentaram 
as votações do “Opine Ci-
dadão”, recurso do Portal 
Transparência da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego): o que 
trata do Programa Passe 
do Jovem Estudante, o 
recordista de votos, e o 
que define novas regras 
no Estatuto do Servidor 
Público Civil Estadual. 

Com tramitação iniciada 
em maio de 2019, o proces-
so 2388/19, do Programa 
Passe do Jovem Estudan-
te, seguiu para a Comissão 
Mista, onde a relatoria fi-
cou a cargo do deputado 
Chico KGL (DEM). O parecer 
foi apresentado ainda em 
maio e quando colocado 
em apreciação recebeu pe-
dido de vista dos deputa-
dos Henrique Arantes (PTB), 
Gustavo Sebba (PSDB), He-
lio de Sousa (PSDB), Antônio 
Gomide (PT), Vinícius Cir-
queira (Pros), Delegado Edu-

ardo Prado (PV), Wilde Cam-
bão (PSD), Coronel Adailton 
(PP), Amilton Filho (SD), 
Delegado Humberto Teó-
filo (PSL), Amauri Ribeiro 
(Patriota), Paulo Trabalho 
(PSL), Delegada Adriana 
Accorsi (PT), Tião Caroço 
(PSDB), Cairo Salim (Pros), 
Charles Bento (PRTB) e 
Henrique César (PSC).

Apenas o deputado Go-
mide se manifestou na de-
volução apresentando voto 
em separado com nove 
emendas modificativas. 
Dentre as razões apresen-
tadas por ele nas justifica-
tivas de suas emendas es-
tão a falta de fundamentos 
legais para a restrição do 
direito a alguns estudan-
tes e correções de nomen-
claturas, dentre outras.

A matéria foi alvo de 
grandes debates e durante 
sua tramitação. Estudantes 
universitários e de cursos 
tecnológicos ocuparam as 
galerias do plenário Getuli-
no Artiaga, pedindo aos par-
lamentares pela não apro-
vação do projeto. Seu texto 

original previa um corte de 
R$ 40 milhões, e a restri-
ção do benefício apenas a 
alunos do ensino médio, 
excluindo os ensinos fun-
damental, técnico e superior.

A matéria também exigia 
que os estudantes compro-
vassem renda familiar de 
até três salários mínimos 
e que fossem beneficiários 
direto ou indireto de algum 
programa de erradicação 
da pobreza. O novo pro-
grama seria franqueado a 
estudantes da rede pública 
estadual, das escolas comu-
nitárias e filantrópicas, bem 
como os matriculados em 
colégios particulares, desde 
que recebessem bolsa inte-
gral. Nas contas do Governo 
do Estado, seriam atendidos 
um total de 22.657 estudan-

tes. Sem a medida, o passe 
livre atende 85.075 alunos.

Recordista de votos no 
menu “Opine Cidadão”, com 
5.456 votos contrários e 
apenas 55 a favor, a matéria 
teve sua tramitação preju-
dicada, já que o Executivo 
pediu a devolução do pro-
jeto, atendendo assim as 
diversas manifestações con-
trárias de alguns parlamen-
tares, e da sociedade que se 
manifestou através de au-
diências públicas, protestos, 
e também pela ferramenta 
“Opine Cidadão” da Alego.

Estatuto do 
Servidor Público 
Civil Estadual

Outra matéria de 2019, 
e que agora figura como 

vice-recordista de votos no 
Portal, é a protocolada sob 
nº 7213/19, a qual versou 
sobre o novo Estatuto do 
Servidor Público Civil Es-
tadual. O projeto foi am-
plamente debatido por 
deputados das bancadas 
governista e de oposição e, 
depois de acaloradas dis-
cussões, o texto foi apro-
vado em definitivo no dia 
21 de dezembro de 2019, 
durante o período de auto-
convocação da Casa, ape-
sar dos 3.910 votos con-
trários e apenas 13 a favor 
no “Opine Cidadão”.

Votaram contra o pro-
jeto os deputados De-
legado Eduardo Prado 
(PV), Delegado Humberto 
Teófilo (PSL), Virmondes 
Cruvinel (Cidadania), Ma-

jor Araújo (PSL), Karlos 
Cabral (PDT), Lêda Borges 
(PSDB), Helio de Sousa 
(PSDB), Delegada Adria-
na Accorsi (PT), Alysson 
Lima (Republicanos) e 
Lucas Calil (PSD). O texto 
final foi aprovado com a 
exclusão do artigo 282-A. 
A mudança foi feita por 
meio de requerimento 
de destaque assinado 
conjuntamente pelos tu-
canos Helio de Sousa e 
Lêda Borges.

Opine Cidadão
Para se posicionar em 

relação a qualquer pro-
jeto de lei em tramitação 
na Alego, o público pode 
se utilizar da seção “Opi-
ne Cidadão” do portal ins-
titucional do Parlamento 
goiano. Através do serviço, 
a Assembleia permite que 
as pessoas votem a favor 
ou contra os processos 
que tramitam na Casa, 
demonstrando assim sua 
vontade e permitindo que 
os parlamentares tomem 
decisões de acordo com o 
clamor popular.

Para utilizar o “Opine 
Cidadão”, basta fazer um 
rápido cadastro, que pede 
nome, e-mail, cidade e Es-
tado, além da elaboração 
de uma senha. O acesso 
também pode ser feito por 
meio da conta do Face-
book ou do Google.

DoiS ProjEToS DE LEi aPrESEnTaDoS 
no ano PaSSaDo ForaM oS QUE 
MaiS MoViMEnTaraM aS VoTaÇÕES 
Do “oPinE CiDaDÃo”, rECUrSo 
Do PorTaL TranSParÊnCia Da 
aSSEMBLEia LEGiSLaTiVa DE GoiÁS
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em Valparaíso

Governo de Goiás fecha convênio para 
construção de mais dois residenciais 
O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
firmo, nesta sexta-feira, 
dia 10, parceria para cons-
trução de mais dois resi-
denciais em Valparaíso, 
região do Entorno do Dis-
trito Federal. O convênio 
assinado pelo presidente 
da Agehab, Eurípedes do 
Carmo, destinará R$ 1,8 
milhão de recursos do Es-
tado para construção de 
120 apartamentos nos re-
sidenciais Golden Park V e 
VI para famílias com renda 
de até três salários míni-
mos, numa parceria com a 

Caixa e a Park Construtora, 
entidade proponente do 
empreendimento.

As moradias destinam-
-se a famílias com renda 
de até três salários míni-
mos, que não tenham sido 
contempladas por outros 
programas habitacionais 
(federal, estadual ou muni-
cipal), comprovem vínculo 
de no mínimo três anos 
com o município e não te-
nham restrição cadastral. 
O prazo de financiamento 
dos apartamentos com a 
Caixa é de até 360 meses, 
com valor médio das par-
celas de R$ 400,00.

A previsão de entrega 
dos residenciais é para de-
zembro próximo. O valor 
total do empreendimento 
é R$ 9 milhões. Cada re-
sidencial terá 60 aparta-
mentos, distribuídos em 
blocos de três pavimentos. 
As unidades padrão vão 
de 44,77 metros quadra-
dos (a partir do primeiro 
pavimento) a 47 metros 
quadrados (térreo), com 
sala, cozinha, dois quartos, 
banheiro, área de serviço e 
vaga na garagem.

O presidente da Agehab, 
Eurípedes do Carmo, des-
tacou a importância das 

parcerias na execução da 
política habitacional do 
Estado. “Goiás está con-
seguindo avançar muito 
na área habitacional com 
as parcerias que estamos 
consolidando. É uma de-
terminação do governa-
dor Ronaldo Caiado que a 
Agehab acelere o processo 
de contratação e cons-
trução dessas moradias 
para atender as famílias 
que mais precisam e que 
aguardam há muito tempo 
pela realização do sonho 
da casa própria”, ressal-
tou Eurípedes do Carmo 
durante a assinatura do 

convênio, o segundo fir-
mado este mês. O primeiro 
foi para construção de 31 
moradias em Catalão, no 
Sudeste do Estado.

Outro aspecto citado 
por Eurípedes do Carmo é 
que o aporte de recursos 
estaduais, no valor de R$ 
15 mil por unidade habita-
cional, facilita o acesso das 
famílias que mais precisam 
a essas moradias. Segun-
do ele, essa contrapartida 
ajuda a baixar o valor da 
prestação e até a bancar 
a entrada exigida na hora 
de fechar o financiamento. 
“Sem a ajuda do Estado, 

a maioria dessas famílias 
não tem como concretizar 
o sonho da casa própria”, 
acrescentou.

No ano passado o Go-
verno de Goiás entregou 
cerca de 2,2 mil moradias 
em vários municípios. Em 
Valparaíso, por exemplo, 
foram entregues três 
residenciais, com 282 
unidades. “Essa é uma 
prova de que estamos 
avançando bem. Estamos 
com 5 mil unidades em 
construção e mais 5 mil 
contratadas para início 
de obra este ano”, salien-
tou Eurípedes do Carmo.
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Prefeito sanciona lei para despoluição 
visual de Centro e Campinas

Uma das grandes 
inspirações no 
plano original ela-

borado pelo arquiteto 
Attilio Corrêa Lima para 
o traçado da nova capital 
de Goiás, a cidade de Pa-
ris também exerceu forte 
influência, com seu estilo 
Art Déco, nas construções 
executadas na capital na 
década de 1930. Com a 
predominância de linhas 
e formas geométricas, 
além de um design abs-
trato, o estilo estampou 
fachadas de inúmeras 
construções da cidade e 
Goiânia passou a ser re-
conhecida como a segun-
da cidade do mundo, fora 
da França, em constru-
ções no estilo Art Déco.

Foi pensando em res-
gatar esse patrimônio 
e torná-lo visível para 
nossa população e tu-
ristas, que o Prefeito Iris 

Rezende sancionou lei de 
autoria do Poder Executi-
vo que trata do Programa 
de Ordenação dos Enge-
nhos Publicitários nos 
Núcleos Urbanos Pionei-
ros de Goiânia. Em suma, 
a lei tem por objetivo 
padronizar as placas de 
propaganda comerciais e 
letreiros de identificação 
dos imóveis, comerciais 
e/ou residenciais, loca-
lizados ao longo do tra-
çado histórico de criação 
e crescimento da cidade, 
além de estabelecer pra-
zo para que as fachadas 
dos imóveis sejam refor-
madas e restauradas pe-
los proprietários.

De acordo com a Lei 
Complementar n. 326/20 
todos os imóveis situa-
dos no polígono formado 
pelas Ruas 200-A e 200, 
no Setor Leste Vila Nova, 
Rua 233, no Setor Leste 

Universitário, Ruas 10, 
82, Dona Gercina Borges 
Teixeira, Alameda dos Bu-
ritis, Avenidas Paranaíba, 
Oeste e Independência, 
no Setor Central, deve-
rão ter suas fachadas e 
placas publicitárias ade-
quadas à nova legislação. 
A determinação também 
vale para os imóveis lo-
calizados ao longo das 
Avenidas Anhanguera, 
nos setores Aeroporto, 
Oeste e dos Funcionários, 
e Avenida 24 de outubro, 
finalizando no polígono 
formado pelas Ruas José 
Hermano, Rio Verde, Ser-
gipe, Senador Morais Fi-
lho e Avenida Honestino 
Guimarães, em Campinas.

Conforme destaca o 
secretário municipal de 
planejamento urbano e 
habitação, Henrique Al-
ves, a definição da Pre-
feitura de Goiânia por 

esse traçado deu-se em 
virtude do caráter his-
tórico que a arquitetura 
neste local possui. “Esses 
espaços possuem traços 
do patrimônio histórico 
e da memória da capital 
e corríamos sérios ris-
cos de perdermos esse 
acervo que vem sendo 
degradado ao longo do 
tempo”, afirma.

Regras
De acordo com a lei a 

área do engenhos publi-
citários deverá ser deli-
mitada na proporção de 
0,15m² a cada um metro 
de comprimento da tes-
tada do lote (frente). A 
lei prevê ainda a regu-
lamentação das publici-
dades a serem instala-
das quando tratar-se de 
eventos temporários ou 
em lotes vagos. 

Outra regra constante 

da proposta é a altura que 
esses engenhos poderão 
ser afixados, devendo ter 
altura mínima de 2,10m 
de instalação, excetuando 
os caso de engenhos nos 
fechamento dos lotes, 
em que não há restrição 
à altura mínima. Os edi-
fícios com mais de qua-
tro pavimentos poderão 
instalar mais de um en-
genho publicitário, des-
de que sejam instalados 
no topo ou coroamento 
da edificação.

O projeto traz limita-
ções quanto a publici-
dade realizada fora dos 
locais onde se exerça a 
atividade, ou seja, aque-
las realizadas através de 
faixas, banners ou simi-
lares, que passam a ser 
proibidas. Já a fixação 
de letreiros em estrutu-
ras próprias projetadas 
além do alinhamento 
dos lotes (totens), ou 
seja, que avancem sobre 
o passeio público serão 
autorizadas desde que 
tenham altura mínima 
de 2,50m, desde que não 
optem pela instalação 
de letreiro na fachada.

Incentivo
Como forma de incenti-

var os proprietários e lojis-
tas a Prefeitura de Goiânia 
concederá a isenção do 
pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) aos imóveis que 
tiverem seus engenhos 
publicitários adequados à 
nova legislação dentro do 
prazo de 12 meses a con-
tar da data de publicação 
da nova lei, ou seja, até 02 

de janeiro de 2021. Essa 
isenção será válida para 
o exercício fiscal seguin-
te à adesão ao programa 
e pode chegar a isenção 
por dois exercícios segui-
dos caso o proprietário 
também realize, cumulati-
vamente à adequação dos 
engenhos, a reforma e a 
pintura da fachada do es-
tabelecimento. “Nosso in-
tuito maior com essa nova 
lei é mais do que despoluir 
visualmente o nosso Nú-
cleo Pioneiro, queremos 
mostrar a história de nos-
sa cidade e trazer de volta 
a beleza que cada imóvel 
desses possui”, destaca 
Henrique Alves.

Findado esse período 
de 12 meses estabeleci-
do pela lei para que os 
proprietários realizem a 
adesão ao programa e te-
nham acesso ao benefício 
da isenção de IPTU, a re-
vitalização dos imóveis e 
a adequação das placas e 
letreiros aos critérios esta-
belecidos pela lei passam 
a ser obrigatórios e os pro-
prietários sujeitos a multas 
que podem variar de R$ 
500 e R$ 2000. “Ressalta-
mos que nossa intenção 
não é punir nem onerar os 
proprietários dos imóveis e 
lojistas com essas adequa-
ções. Diferentemente de 
cidades que implantaram 
essa proposta anterior-
mente e determinaram o 
imediato cumprimento da 
legislação, estamos dando 
prazo de um ano para que 
eles possam se adequar e 
oferecendo isenções tri-
butárias para isso”, ressal-
ta Henrique Alves.

Proprietários 
e lojistas que 
adequarem 
placas 
publicitárias e de 
identificação e 
que reformarem 
e pintarem 
as fachadas 
poderão ter até 
dois anos de 
isenção de IPTU
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Fachada fora do padrão Fachada no padrão desejado
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No PElo 360
a dupla goiana Hugo e Guilherme, conhecida 

nacionalmente pelos hits ‘Conveniência’ 
‘namorada reserva’, ‘Teste da Mãozinha’, ‘Baba 
de Ex’ dentre outras músicas, volta a capital no 

dia 19 de abril para realizar a segunda edição 
no no PELo 360, evento que tem a cara dos 

sertanejos. Em sua primeira edição, ocorrida em 
abril de 2019, na arena da Pecuária de Goiânia, o 

evento contou com cerca de 8 mil pessoas e teve 
participação especial do pagodeiro Dilsinho e do 
Dj EME. o local do evento, bem como os valores 

e demais artistas serão divulgados no decorrer 
da semana, mas, de acordo com a organização, a 
segunda edição promete surpreender quem for.

MaTEs clUB
o outback Steakhouse começou 2020 com 

uma novidade deliciosa para seus fãs. o 
menu exclusivo Mates Club - que oferece aos 
clientes cortes de carnes diferentes, servidos 
em tábuas com molhos e acompanhamentos 

para compartilhar, permitindo a criação de 
deliciosas combinações – agora pode ser 

pedido a qualquer hora do dia. imperdível 
para quem ainda não experimentou ou quer 

repetir a experiência.

BooK loVERs KiDs
a principal feira de livros do Brasil, Book 

Lovers Kids, está de volta ao Flamboyant 
Shopping  entre os dias 2 e 31 de janeiro de 

2020. a feira que visa incentivar o hábito 
da leitura e criar desde cedo à paixão pelos 

livros, tem mais de 3 mil títulos infantis e 
infanto-juvenil com valores a partir de r$ 

5,00. a lista de opções traz clássicos infantis 
e histórias inspiradas em personagens como 

Barbie, Hot Whells, Dinossauros, além de 
livros de atividades, mágicas e muitos outros. 

a atração tem entrada franca e está localizada 
no atrium, Piso 2, do Flamboyant Shopping 

de segunda a sábado das 10h às 22h e aos 
domingos e feriados das 14h às 20h.

FÉRias DiVERTiDas
a Villa Kidz do Flamboyant realiza até o dia 

31 de janeiro a Colônia de Férias da Villa com 
uma programação especial para a criançada. 

Das 12h às 23h, o espaço fica aberto para 
receber os pequenos que participarão de 

oficinas recreativas, atividades lúdicas e muita 
brincadeira em uma estrutura que atende 

nenéns até crianças, com monitoras treinadas 
para atender a todos. Todo dia é realizada 

uma oficina diferente. o valor por cada criança 
é de r$39,00 a primeira meia hora e depois 

é cobrado r$0,97 o minuto. a Villa Kidz 
está localizada no Garden Flamboyant, do 

Shopping Flamboyant.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Volta ao mundo - o casal de empresários rodrigo e Daniella Borges receberam o produtor de eventos 
Heder Capacete e a advogada Flávia Camargo no réveillon Volta ao Mundo 2020, no Passeio das Águas

Turnê - o cantor e compositor goiano Pedro Scalon 
embarcou para a Europa, onde dará início a sua turnê 
internacional. Pedro se apresenta no bairro Montmartre 
em Paris/França, um antigo reduto de artistas por onde 
já passaram Picasso e Dalí, além de ser lar da Basílica de 
Sacré-Cœur. outro local que ele estará é na cidade de 
Bruxelas, que é a capital da Bélgica. E por último chega a 
Lisboa em Portugal para finalizar a turnê. 

2 3

4

Show - o assessor de imprensa Leonardo Vilares, prestigiou o 
show do cantor Gusttavo lima em anápolis e fez um registro ao 
lado do Dj Pedro Moura que também fazia parte do Line Up.
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Novidades - o apresentador jorge neris entra no ano 
de 2020 com muitas novidades. a principal delas é que 
ele se desligou do portal newsGo e estará lançando 
um novo portal de notícias no mês de fevereiro. 
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Quem migra para 
os fundos precisa 

definir em que prazo 
quer investir. Para 
isso, é necessário em 
primeiro lugar saber 
qual o objetivo da 
economia, para onde 
esse dinheiro está 
indo. Com base nisso, o 
investidor deve prestar 
atenção nas taxas de 
administração e no 
rendimento líquido 
[depois do desconto da 
taxa e do Imposto de 
Renda]”, explica.

“

alimentação
o preço da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo Departamento 
intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no ano de 2019. aracajú foi a 
única capital analisada em que o custo da cesta básica caiu, com o acumulado em 12 meses 
foi negativo (-1,89%). a Pesquisa nacional da Cesta Básica de alimentos revelou que as altas 
mais expressivas no ano ocorreram em Vitória (23,64%), Goiânia (16,94%), recife (15,63%) e 
natal (12,41%). 

Salário mínimo 
o salário mínimo brasileiro passou de r$ 998 para em r$ 1.039 em 2020. o valor corresponde 
ao reajuste da inflação de 2019, que encerrou em 4,1% segundo o inPC, calculado pelo iBGE.

china 
o Banco Central da China decidiu reduzir o depósito compulsório em 50 pontos base (0,5 
ponto percentual). a medida deve liberar cerca de 800 bilhões de yuans (equivalente a US$ 
114,9 bilhões) na economia e reduzir para aproximadamente 12,5% dos níveis de reserva dos 
grandes bancos.

Balança comercial
Em 2019, a balança comercial brasileira fechou com superávit de 46,674 bilhões de dólares. 
o número é 20,5% menor pela média diária sobre 2018. o resultado, apesar de positivo, foi o 
pior alcançado desde 2015, quando houve superávit de 19,5 bilhões de dólares.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Migração da poupança para outros 
investimentos exige cuidado

a queda dos juros, 
que barateia o 
crédito e incentiva 

a produção, acendeu o 
alerta sobre a aplicação 
financeira mais tradicio-
nal do país. Sem pers-
pectiva de mudanças 
nos juros, a caderneta de 
poupança encerrará 2020 
rendendo menos que a 
inflação pelo segundo 
ano seguido.

Em 2019, a poupança 
rendeu menos que a in-
flação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
A aplicação rendeu 4,26% 
no ano passado, contra in-
flação de 4,31%. O cenário 
não deve mudar em 2020. 
Enquanto as instituições 
financeiras projetam IPCA 
de 3,6%, de acordo com o 
boletim Focus, pesquisa 
semanal divulgada pelo 

Banco Central, a caderneta 
renderá apenas 3,15% este 
ano caso os juros básicos 
não mudem.

Busca de 
alternativas

Para o investidor tradi-
cional, este é o momento 
de buscar alternativas que 
pelo menos assegurem 
que o dinheiro não perde-
rá para a inflação. A migra-
ção para outras aplicações, 
no entanto, exige cuidado. 
O investidor precisa estar 
atento ao prazo em que 
quer deixar o dinheiro 
parado, à cobrança de im-
postos e a eventuais taxas 
de administração para não 
sair perdendo.

Apesar de ser isenta 
de tributos e permitir 
saques imediatos, a pou-
pança rende 70% da taxa 

Selic, juros básicos da 
economia hoje em 4,5% 
ao ano. Em contraparti-
da, os fundos e a maior 
parte das aplicações em 
renda fixa pagam tribu-
tos e nem sempre têm 
resgate imediato. O in-
vestidor corre o risco de 
perder dinheiro se sacar 
antes do vencimento.

Segundo o professor 
de finanças do Ibmec Gil-
berto Braga, os fundos de 
investimento represen-
tam uma das melhores 
opções para o investidor 
iniciante. Isso porque a 
maioria dos fundos per-
mite resgatar o dinhei-
ro sem espera, como na 
poupança. Ele, no entan-

to, lembra ao investidor 
que deve prestar atenção 
no prazo de resgate e na 
finalidade do dinheiro.

Comparação
A Associação Nacio-

nal dos Executivos de 
Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac) 
elaborou uma compa-

ração entre a poupança 
e os fundos de investi-
mento. Com a Selic em 
4,5% ao ano, a caderneta 
só é vantajosa para apli-
cações de curto prazo, 
no caso de fundos com 
taxas de administração 
pequenas, e de longo 
prazo, no caso de fundos 
com taxas mais altas.

investidor precisa estar atento a 
prazos e taxas de administração

O economista e professor do Ibmec-Rio e da Fundação Dom Cabral, Gilberto Braga
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), referência usada no reajuste dos con-
tratos de aluguel, acumula taxa de 8,02% em 12 meses, de acordo com a prévia de 
janeiro, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prévia registrou inflação 
de 0,67%, abaixo do 1,83% observado na prévia de dezembro de 2019 do IGP-M.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
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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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aparecida de goiânia

Gustavo Mendanha e o presidente da Caixa Econômica 
visitam obras do Estação Cidadania Esporte

o prefeito Gustavo 
Mendanha recebeu 
na tarde deste sá-

bado, 11, em Aparecida de 
Goiânia, o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Duarte Guimarães, 
para uma visita as obras 
finais do Estação Cida-
dania Esporte, que é um 
equipamento público vol-
tado para o treinamento 
de modalidades esportivas 
de alto rendimento. Acom-
panharam a visita o vice-
-prefeito Veter Martins e 
os secretários municipais 
Gerfeson Aragão (Esporte, 
Lazer e Juventude), Eins-
tein Paniago (Projetos e 
Captação de Recursos), 

Max Menezes (Desenvol-
vimento Urbano) e Jório 
Rios (Planejamento e Re-
gulação Urbana).

Com obras em fase de 
acabamento, o projeto do 
Estação Cidadania Esporte 
inclui arquibancada com 
capacidade para 185 pes-
soas; área de apoio com 
salas para administração; 
vestiários e sanitários, en-
fermaria, copa, depósito, 
almoxarifado, academia e 
elevadores. No local, se-
rão oferecidas dezenas de 
modalidades esportivas 
qualificadas para atender 
mais de três mil pessoas, 
entre atletas profissionais, 
amadores e população.

Na oportunidade, Gus-
tavo destacou a relação 
entre o município e a ins-
tituição financeira. “A Cai-
xa tem sido uma parceria 
do município de Apareci-
da nesses últimos anos e 
quase todas as obras que 
foram edificadas contaram 
com a parceria da institui-
ção. A cidade é a segunda 
maior do Estado, tem cres-
cido, e a Caixa faz parte 
dessa história. E, claro, 

estou renovando aqui os 
votos para que possamos 
celebrar ainda muitos con-
vênios”, afirmou o prefeito.

Durante entrevista, o 
presidente Pedro Guima-
rães destacou a relação 
do banco com o município. 
“A Caixa apoia o esporte 
olímpico e paraolímpico, 
mas também o esporte 
de seleções, de base e da 
terceira idade. Fico feliz 
porque essa relação com 

a Caixa Econômica é im-
portante, é isso que a gen-
te valoriza, exatamente 
com prefeituras como a 
de Aparecida. Fiquei mui-
to impressionado como 
crescimento da cidade nos 
últimos dez anos e dá para 
ver que ela está sendo 
muito bem tratada”.

Depois da visita téc-
nica, Mendanha e Gui-
marães aproveitaram a 
ocasião para fazerem o 

plantio de uma muda de 
Ipê na área lateral do Es-
tação Cidadania Esporte. 
No total, 15 mudas da es-
pécime serão plantadas 
na área externa do equi-
pamento público.

Para completar, o se-
cretário Gerfeson Aragão 
afirmou que a administra-
ção municipal já possui 
todos os móveis e equipa-
mentos necessários para o 
funcionamento do Estação 
Cidadania Esporte. “É um 
equipamento moderno 
e que servirá de modelo 
para o Estado. Nenhum 
município de Goiás possui 
um espaço para o esporte 
como esse. Temos toda a 
mobília e equipamentos 
necessários para que pos-
samos colocar o espaço 
para funcionar. A partir do 
mês de março os atletas 
estarão pleiteando bol-
sas e se preparando para 
representar Aparecida em 
competições nacionais e 
internacionais”. A inaugu-
ração, segundo ele, está 
prevista para fevereiro.

Moderno espaço para a prática 
qualificada de esportes irá beneficiar 
atletas profissionais e amadores 
do município em dezenas de 
modalidades. Inauguração está 
prevista para fevereiro
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