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Estação brasileira de pesquisa será 
uma das mais modernas da Antártica

depois de seis dias 
de viagem no navio 
Almirante Maxi-

miano a equipe da Em-
presa Braisl de Comuni-
cação (EBC) finalmente 
chegou em terra firme na 
Antártica. O desembar-
que foi realizado na ilha 
de Rei George onde fica a 
Estação Comandante Fer-
raz. No local, está pratica-
mente tudo pronto para a 
reinauguração do centro 
de pesquisas do Brasil no 
continente gelado.

Os militares da Mari-
nha que trabalham estão 

realizando os últimos tes-
tes elétricos e hidráulicos 
na estação. Do lado de 
fora, está sendo monta-
da a estrutura onde vai 
ser realizada a cerimônia 
de reinauguração que vai 
contar com a presença do 
vice-presidente da Repú-
blica Hamilton Mourão. O 
evento vai ser transmitido 
ao vivo pela TV Brasil e pe-
las redes sociais da EBC.

O governo Federal 
investiu cerca de US$ 
100 milhões na constru-
ção do novo centro de 
pesquisas do Brasil na 

Antártica que possui 17 
laboratórios e pode hos-
pedar 64 pessoas.

O projeto de engenha-
ria da Estação Comandan-
te Ferraz foi desenvolvido 
para reduzir os impactos 
ambientais. Trinta por 
cento da energia consu-
mida no centro de pes-
quisa vem de fontes re-
nováveis produzidas por 
placas solares e por uma 
mini usina eólica instala-
da no local. Outro detalhe 
que chama a atenção é 
que o calor emitido pe-
los geradores de energia 
ao invés de ser lançado 
para o ar é canalizado 
para aquecer a usina. De-
talhes que fazem a Esta-
ção Comandante Ferraz 

ser considerada uma das 
estações mais modernas 
da região Antártica.

O professor de micro-
biologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
Luiz Rosa, será um dos 
primeiros pesquisadores 
que vai utilizar as novas 
instalações da nova esta-
ção. Ele já está na Antárti-
ca montando o laborató-
rio onde vai trabalhar. O 
professor diz que a nova 
estação vai permitir que 
as pesquisas continuem 
sendo realizadas tam-
bém no inverno.

Luiz estuda fungos que 
são encontrados apenas 
no polo sul. A pesquisa 
pode ajudar no desen-
volvimento de novos an-

tibíoticos que poderão 
ser usados para tratar 
doenças como dengue e 
chicungunya. Outra pes-
quisa desenvolvida pelo 
professor Luiz permitiu 
descobrir plantas que 
ficam durante 6 meses 
debaixo da neve e sobre-
vivem. “Por algum motivo 
elas não congelam e isso 
pode ajudar no desenvol-
vimento de anti conge-
lantes para a indústria e 
também para a medicina”.

O Brasil faz parte de 
um seleto grupo de 29 
países que possuem es-
tações científicas na An-
tártica. Esta presença é 
muito importante porque 
de acordo com o tratado 
antártico, só quem desen-

volve pesquisas na região 
poderá definir o futuro do 
continente gelado.

O professor de Biolo-
gia da Universidade de 
Brasília, Paulo Câmara, 
que está pela sétima vez 
na Antártica, diz que a 
presença brasileira na 
região tem uma grande 
importância geopolítica 
para garantir a partici-
pação do país em deci-
sões sobre um continen-
te que apresenta uma 
grande biodiversidade. 
“A Antártica é tão impor-
tante quanto a floresta 
amazônica. Aqui en-
contramos espécies de 
plantas com 600 anos 
de existência que ainda 
são pouco conhecidas”.

TV Brasil vai transmitir a 
reinauguração ao vivo nesta terça (14)
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Dez mil votos 
De anselmo

o decano vereador de Goiânia tem razão em 
demonstrar, mais uma vez, a sua preocupação 
com a formação da chapa tucana para outu-
bro. Sem cabo eleitoral, sem presidente esta-
dual e com o vazio que tomou conta de tudo 
no PSDB, aumenta o temo de quem apostar 
na sigla. o interessante é anselmo dizer que 
não adiante ter 10 mil votos e não ser eleito 
por causa da sigla. Dos atuais vereadores, di-
ficilmente alguém chegará a esse patamar. 
nem ele, com sua experiência. 

em tempo
anselmo é o candidato à reeleição com maior 
votação em 2016. Lembrando que o mais vo-
tado, jorge Kajuru, hoje é senador. a segunda, 
Dra. Cristina, é candidata a prefeita. o terceiro, 
Vinicius Cirqueira, é deputado estadual. E o 
quarto, rogério Cruz, não deve disputar. 

o fracasso De Darrot
o anúncio de licença da presidência do PSDB é 
a maior declaração tucana de fracasso na pre-
paração para as eleições municipais. Quando 
assumiu, o prefeito de Trindade falava, ani-
madamente, da busca de novas lideranças, da 
oxigenação da sigla e do crescimento. nesse 
roteiro, estava a defesa do legado deixado 
por 20 anos de comando em Goiás. Com o 
exílio de Marconi, a conversa ficou meio sem 
pé, nem cabeça. a preocupação com a eleição 

de Trindade é a prova de que Darrot e o PSDB 
jogaram a toalha. Para essa eleição e para a 
próxima, estadual. não faz sentido largar um 
projeto estadual para cuidar do seu quintal. 

ausência sentiDa 
Quando foi derrotado, em 1998, Íris rezen-
de se recolheu às suas fazendas, mas esteve 
ativo aconselhando e mostrando caminhos, 
mesmo sem aparecer na linha de frente. na 
ressaca tucana, restam poucos soldados, 
pouca munição e uma escassa artilharia. 
Sem nenhuma vontade de atacar. Todos 
seguindo o exemplo dado pelo líder, que 
parece ter batido em retirada. 

regra três
Falando em vontade, Major araújo deve ser 
cobrado por mais empenho no projeto para 
disputar a prefeitura de Goiânia. Pode pin-
tar substituição. Uma das saídas estudadas 
no partido é o apoio ao nome de Virmondes 
Cruvinel (Cidadania). a mãe de Virmondes, 
rose Cruvinel, foi vice na chapa do Delega-
do Waldir, em 2016.

aposta
Carlos Sulim pode ser a grande aposta do PSL 
para disputa de uma vaga na Câmara de Ve-
readores de Goiânia.

conta que não fecha
MDB sonha em filiar mais sete vereadores na 
janela que será aberta em abril. O que mais 
assusta os pretendentes é a necessidade de 
conseguir 7 mil votos para garantir a reeleição. 

mais uma canDiData
Mariana Lopes é o nome definido o PSOL 
para concorrer à Prefeitura de Goiânia. Se 
junta a adriana accorsi (PT) e Dra Cristina 
(indo para o PL)

virou quase granDe
De ex-vereador de Planaltina a dirigente 
partidário nacional, Eurípedes Júnior cres-
ceu junto com o PROS. No final de semana, 

depois de enfrentar denúncia de agressão 
por parte da própria filha, foi destituído do 
comando, sob acusação de uso do dinheiro 
partidário para negócios particulares. 

rachou mais
Luciano Bivar aponta o gordo fundo partidá-
rio como razão para o racha dentro do PSL. 
Mais água na fervura no que já está ruim. 

no front
jair Bolsonaro quer encabeçar a busca de as-
sinaturas para a formação do aliança Pelo 
Brasil. a nova sigla deve conseguir o registro 
até abril para concorrer às eleições municipais. 
O prazo é curto e tudo está sendo trabalhado 
para a reeleição de Bolsonaro, que sonha ele-
ger 100 deputados federais no embalo de sua 
reeleição, em menos de três anos. 

segunDo golpe
Depois do Prêmio Camões conquistado por 
Chico Buarque, o documentário “Democracia 
em Vertigem” vai concorrer ao oscar. Prova 
de que a cultura consegue sobreviver sempre. 

vertigem
O documentário tende à esquerda e che-
ga a ser panfletário em alguns momentos, 
mas mostra problemas que atingiram as 
gestões petistas e é um filme muito bem 
construído. Que pode e merece ser visto por 
quem gosta de política e do Brasil. 

a história se repete
Na ditadura, os “subversivos” se espalha-
ram pelo mundo e fizeram sucesso com Gil-
berto Gil, Caetano Veloso, Taiguara, Chico 
Buarque. Toquinho etc  etc etc. Enquanto 
isso, por aqui, brilhavam Don & ravel. nos 
novos tempos, os artistas que orbitam pela 
esquerda continuam brilhando. Do outro 
lado, nem alexandre Frota resistiu. 

fui
Do Terrão ao Maracanã, Michael chega ao rio 
como mais um candidato a ídolo da maior tor-

cida do Brasil. Que bons ventos o levem. 

marimbonDo
o atlético mexe na caixa, ao trazer o golei-
ro jean, envolvido com agressão à mulher 
no final do ano passada, o que levou à sus-
pensão de contrato com o São Paulo. Uma 
nova chance sempre será importante. Que 
o jogador e o clube tenham estrutura para 
fazer isso de forma positiva. 

alerta

Em contato com a coluna, o oftalmolo-
gista Humberto Borges lembra que o dia-
betes pode levar à cegueira. a retinopatia 
diabética atinge a região do olho onde se 
formam as imagens, que são transmiti-
das ao cérebro. 40% dos diabéticos tem 
potencial para desenvolver o problema. 
Mais um mal silencioso e irreversível, que 
só pode ser controlado e tratado a partir 
de um diagnóstico feito a tempo. a visita a 
um especialista, pelo menos uma vez por 
ano, é o melhor caminho, segundo ele. 

por que?
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta

marcelohel@gmail.com

“A democracia está em 
vertigem em todo o 

mundo”.  (Petra Costa)

alego

Legislativo goiano criou, em 2019, 16 novas Frentes 
Parlamentares, que estruturam o debate público
estruturas forma-

das supraparti-
dariamente por 

deputados dentro da 
Assembleia Legislativa 
do Estado (Alego), as 
chamadas frentes par-
lamentares são instru-
mentos importantes na 
organização do debate 

público junto à socieda-
de e segmentos organi-
zados. Essas estruturas 
cresceram bastante em 
2019 na Casa no ano 
passado, com mais 16 no-
vos colegiados do tipo.

O regimento da Alego 
aponta que uma frente 
deve ser composta por 

dez deputados. Trata-se 
de um grupo supraparti-
dário formado por repre-
sentantes do Poder Le-
gislativo, que se juntam 
para fortalecer a causa 
que defendem. Além de 
ir atrás do que está sendo 
feito sobre o tema com 
que trabalham, eles ain-

da tentam mostrar aos 
outros parlamentares a 
importância daquilo que 
defendem. Nas frentes há 
diálogo de parlamenta-
res de diversos partidos 
que, mesmo que tenham 
ideais políticos distintos, 
têm em comum o interes-
se por uma mesma causa.

O deputado Eduardo 
Prado (PV) criou a Frente 
Parlamentar de Fortaleci-
mento da Política sobre 
Drogas e Comunidades 
Terapêuticas e dela fa-
zem parte os deputados 
Alysson Lima (Republica-
nos), Tião Caroço (PSDB), 
Amauri Ribeiro (Patriota), 

Charles Bento (PRTB), 
Helio de Sousa (PSDB), 
Cairo Salim (Pros), Wag-
ner Camargo Neto (Pros), 
Bruno Peixoto (MDB) e 
Chico KGL (DEM). Prado 
também preside a Frente 
Parlamentar de Desen-
volvimento do Esporte, 
criada em maio de 2019.
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A parecida de Goi-
ânia vive um mo-
mento ímpar em 

sua história. Enquanto 
o país patina para sair 
da crise econômica, o 
município tem eleva-
do ano após ano seu 
Produto Interno Bru-
to, deixando para trás 
a incômoda pecha de 
cidade-dormitório, de 
fornecedora de mão 

de obra para Goiânia. 
Hoje Aparecida é gera-
dora de emprego e ren-
da. Mas uma situação 
atravanca e ameaça o 
desenvolvimento do 
segundo maior municí-
pio do Estado de Goiás: 
o Complexo Prisional 
localizado na região 
leste do município, jus-
tamente onde estão 
localizados os distritos 
industriais.

Além da Penitenciá-
ria Odenir Guimarães e 
Presídio Feminino, onde 
ficam os condenados, o 
Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia 
abriga a Casa de Pri-
são Provisória, Centro 
de Triagem e o Regime 
Semiaberto. Toda essa 
concentração de presos 
transforma a região num 
verdadeiro barril de pól-
vora prestes a explodir. 
É humanamente impos-
sível garantir a seguran-
ça de tantos presos em 

uma estrutura ultrapas-
sada em que o sistema 
que deveria ressocializar 
se tornou, simplesmen-
te, um depósito de seres 
humanos.

Por isso, há anos a 
mudança do Complexo 
Prisional para um local 
maior e estruturado com 
prédios construídos de 
acordo com os padrões 
prisionais modernos é 
uma luta dos moradores 
da região e dos empre-
sários da Região Leste 
de Aparecida de Goiânia. 
A Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial 
de Aparecida de Goiânia 
(ACIRLAG) é defensora 
dessa causa e concla-
ma as demais entida-
des coirmãs, ACIAG, Fieg, 
Acieg, Adial, associações 
dos polos, poder público, 
municipal, prefeito, Câ-
mara Municipal para nos 
mobilizarmos para a re-
tirada do Sistema Prisio-
nal dali para outro local 

mais afastado, seguro e 
moderno.

A ACIRLAG tem infor-
mações de que o Com-
plexo Prisional poderá 
ser palco de uma nova 
tragédia, entre tantas 
que ali já ocorreram de-
vido à superlotação e 
más condições de aco-
lhimento dos presos. 
Não podemos aceitar 
que a tragédia se repita. 
Precisamos evitar o que 
já ocorreu no passado, 
rebeliões, mortes, tudo 
isso gerando uma ima-
gem negativa de Apa-
recida de Goiânia e do 
estado de Goiás.

Os empresários e 
as entidades que os 
representam querem 
contribuir para evitar 
que isso aconteça. Infe-
lizmente, informações 
que chegaram ao nos-
so conhecimento dão 
conta da existência de 
uma grande inquieta-
ção entre os apenados, 

especialmente os ree-
ducandos do regime se-
miaberto. A insatisfação 
generalizada se deve à 
reapresentação de mais 
de 800 presos que es-
tavam com tornozelei-
ras, após uma rebelião 
no local com mortes, e 
que tiveram de se rea-
presentar em um local 
desestruturado.

Precisamos unir for-
ças para sensibilizar o 
secretário de Seguran-
ça Pública, o governa-
dor, a Diretoria-Geral 
do Sistema Prisional. 
Estamos convocando 
publicamente para dis-
cussão a OAB/Goiás, o 
Judiciário, o Ministério 
Público. Precisamos de 
uma solução urgente 
para esse problema. 
Uma alternativa é re-
gionalizar. Em vez de 
simplesmente colocar 
os presos para dormi-
rem em um local, que 
é um modelo falido, é 

preciso ressocializá-
-los, com parcerias, e os 
próprios empresários 
estão à disposição para 
construir uma solução. 
Quem sabe uma parce-
ria público-privada, de 
interesse dos empresá-
rios, para resolver essa 
situação.

Sem uma solução 
imediata para esse pro-
blema, a Região Leste 
de Aparecida de Goi-
ânia corre o risco de 
perder investimentos. 
A região está prestes 
a receber grandes em-
preendimentos, como o 
Aeroporto Executivo e 
outros polos empresa-
riais. Como convencer 
empresários a investir 
em uma região que se-
quer tem segurança?

* Maione padeiro é 
presidente da Associação 

Comercial, Industrial e 
Empresarial de Aparecida 

de Goiânia – ACIRLAG

Maione Padeiro

O Complexo Prisional precisa sair de Aparecida

goiânia

Esporte municipal atendeu 
mais de 27 mil crianças em 2019

o ano de 2019 foi 
marcado por di-
versos avanços na 

gestão municipal da capi-
tal. Um deles foi na área 
do Esporte. No último 
ano, por meio da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e Esporte (SME), a 
Prefeitura atendeu mais 
de 27 mil crianças no âm-
bito esportivo. Dentre as 
ações, estão as desenvol-
vidas para alunos da rede 
municipal e as para o pú-
blico em geral.

Os Jogos Educacio-
nais contemplam alunos 
de escolas municipais 
e centro municipais de 
Educação Infantil (Cmei) 
da Capital com disputa 
em jogos individuais e 
coletivos, como atletismo, 
xadrez, tênis de mesa, 
trilhas educacionais, fut-

sal, voleibol, basquete, 
handebol e queimada. 
Compreendendo desde a 
Educação Infantil até a 
Educação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos (Eaja), em 
2019, os jogos atenderam 
mais de 15 mil alunos. 
Para 2020, o planejamento 
é para atender mais de 16 
mil educandos.

Dentre as atividades 
ofertadas para a popu-
lação em geral, a que 
mais se destaca são as 
da Iniciação Esportiva. O 
projeto consiste na oferta 
de atividades físicas cole-
tivas em locais públicos, 
como praças, parques e 
quadras/piscinas de algu-
mas escolas municipais 
que, no contra turno das 
aulas, abrem as portas 
para a comunidade. São 
desenvolvidos esportes 

como futebol de campo, 
futsal, natação, basquete, 
voleibol, ginástica loca-
lizada, atletismo, mus-
culação, entre outros. 
Em 2019, a SME teve 
atendimentos mensais 
constantes de cerca de 
mil pessoas nos pontos 
de Iniciação, envolvendo 
tanto crianças e adoles-
centes, como adultos.

Outro diferencial da 
pasta de Esporte no ano 
foi a realização das Jorna-

das Esportivas. Neste tipo 
de ação, a cada edição, a 
SME abre as portas de uma 
instituição para a comuni-
dade local e desenvolve 
atividades esportivas e 
de recreação, como futsal, 
queimada, corrida, gincana, 
dança, música, cama elás-
tica, futebol de mesa, entre 
outros. Em 2019, foram 
feitas quinze edições do 
projeto, atendendo mais 
de oito mil pessoas. Para 
2020, a previsão é de au-

mentar em 400 o número 
de crianças e adolescentes 
atendidos nesta ação. No 
Dia das Crianças também 
teve comemoração espe-
cial. No Clube do Povo, foi 
realizado o Festival Espor-
tivo, que, com diversas mo-
dalidades, reuniu cerca de 
900 pessoas no local, du-
rante um domingo inteiro.

A SME participou, ain-
da, de outros eventos de 
esporte, como campeona-
tos de bairro de diversas 

modalidades, torneios de 
natação, além da parti-
cipação no Campeonato 
Sul-Americano de Bas-
quete, evento internacio-
nal, e da organização e 
coordenação técnica dos 
Jogos Indígenas. O plane-
jamento para 2020 é in-
serir mais eventos no ca-
lendário oficial, nas áreas 
de arbitragem, maratona, 
futebol feminino, skate e 
a revitalização de praças 
públicas de esporte.

ações são de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte (SME) e foram desenvolvidas 
em todas as regiões de Goiânia
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PaRcERia
o Diretor Comercial da Goiâniacal  e representante 

Comercial , Tiago Furtado Bastos e o Diretor  
Marciovan Evangelista, se reuniram com o 
presidente do Conselho de representantes 

comerciais no Estado de Goiás (CorE), antônio 
Lopes Trindade e sua diretoria, na última terça, dia 

07. Na ocasião eles firmaram uma parceria entre as 
duas entidades para ações nos próximos anos. Em 
fevereiro, será realizada a 11º Edição da GoiâniaCal, 

uma das maiores feiras de negócios do país. o 
evento que é voltado para lojistas terá mais de 600 

marcas de calçados, confecção, perfumes, relógios 
e cama, mesa e banho.

RElacioNaMENTos 
aMoRosos

Vem aí o i Congresso nacional de relacionamentos 
amorosos, iniciativa criada pelo portal Bem 

Separadas para discutir os rumos das relações 
afetivas e de que forma as pessoas podem 

construir relacionamentos sólidos e alicerçados sob 
bases mais transparentes e profundas. Previsto 

para junho do ano que vem, o congresso deve 
reunir cerca de duas mil pessoas, em Pirenópolis 
(Go). Para dar a largada do projeto, acontece de 

14 a 16 de fevereiro deste ano, em Pirenópolis, 
o pré-lançamento do congresso, com uma série 
de atividades. “Elas vão dar o gostinho do que o 

público pode esperar em 2021”, explica Valéria ruiz, 
coach de relacionamentos, palestrante, mentora 

e empreendedora social, que há quase cinco anos 
dirige o portal Bem Separadas, que busca acolher, 
orientar e dar suporte a mulheres que romperam 

relacionamentos.

EMPRETEc
o Sebrae Goiás, por meio da regional Metropolitana 
de Goiânia, está com inscrições abertas para turmas 
do Empretec/janeiro 2020. Com uma metodologia 

desenvolvida pela organização das nações 
Unidas (onU) e aplicada no Brasil exclusivamente 

pelo Sebrae, o Empretec é uma capacitação em 
formato de imersão que busca desenvolver e 

estimular características do empreendedor. as 
inscrições podem ser realizadas pela Central de 

relacionamento: 0800 570 0800, contato direto 
com os analistas do Sebrae Goiás pelo telefone (62) 

3250-2303 e, ainda, pelo SiTE Do SEBraE.

cURso siMPlEs NacioNal
na terça-feira (14), o SESCon-Goiás promove o 

curso atualização do Simples nacional a partir de 
2020 (alterado pela CGSn-150/2019), em Goiânia. 
a instrutora Magna de jesus ministra, por 8 horas, 

o tema voltado para profissionais da área fiscal, 
colaboradores de escritórios contábeis, empresários, 

contadores, e demais interessados em adquirir 
ou atualizar seus conhecimentos. Para mais 

informações (62) 3931-5206/ 3931-5210/ 3091-5051.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Empreendedorismo - Empreender é transformar, gerar movimento. Quem abre uma empresa cria produtos, 
estabelece novos relacionamentos com fornecedores e colaboradores. as mulheres têm aumentado sua 
representatividade e inovado nas formas de trabalho. Com elas, surgem também novos desafios e oportunidades para 
serem exploradas nos negócios. a empresária Geisa Behnen, hoje proprietária de todas as lojas da franquia Óticas Carol, 
em Goiânia e região. Mas essa veia para negócios veio da herança de uma educação empreendedora da mãe, em um 
tempo em que a mulher era criada para ser dona de casa e cuidar de filhos.

Música - o Metropolitan Mall promove nesta terça-
feira (14), a segunda edição de 2020 do projeto 
“Terça tem música”. Com um repertório de clássicos 
da Música Popular Brasileira (MPB), o músico Solon 
se apresenta a partir das 19 horas, em um formato 
intimista, apenas voz e violão.

2 3

4

Bronzeamento - invenção genuinamente goiana, 
bronzeamento natural ganha cada vez mais adeptas e cresce 
no mercado um exemplo é a empresária Mônica Mendes, 
proprietária da empresa da Mônica Bronze.

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

Viagem - a artista plástica Graça Estrela se encontra 
em Paris onde passou o reveillon e aproveitou para 
visitar amigos na embaixada brasileira e foi recebida 
Embaixador do Brasil  Luis Fernando Serra. 
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Mercado financeiro reduz estimativa 
de inflação este ano para 3,58%

as instituições fi-
nanceiras consul-
tadas pelo Banco 

Central (BC) reduziram a 
estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA – a inflação oficial 
do país) caiu de 3,60% 
para 3,58%. A informação 
consta no boletim Focus, 
pesquisa semanal do 
Banco Central (BC) que 
traz as projeções de insti-
tuições para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também 
não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 
está abaixo do centro da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 

meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Selic
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
definida em 4,5% ao ano 
pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom).

De acordo com as ins-
tituições financeiras, a 

Selic deve se manter em 
4,5% ao ano até o fim de 
2020. A manutenção da 
Selic, como prevê o mer-
cado financeiro, indica 
que o Copom considera 
as alterações anteriores 
suficientes para chegar à 
meta de inflação.

Para 2021, a expecta-
tiva é que a taxa básica 
suba para 6,25%. E para 
2022 e 2023, as institui-
ções estimam que a Selic 
termine os dois períodos 
em 6,5% ao ano.

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 estimulam a 
poupança. Quando o Co-
pom reduz a Selic, a ten-
dência é que o crédito 
fique mais barato, com 
incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica.

Atividade 
econômica

A projeção para a 
expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) – a 
soma de todos os bens 
e serviços produzidos 
no país – se mantém 
em 2,30% para 2020. As 
estimativas das institui-
ções financeiras para os 
anos seguintes, 2021, 
2022 e 2023 também 
continuam em 2,50%.

A previsão do mercado 
financeiro para a cotação 
do dólar está em R$ 4,04 
para o fim deste ano e R$ 
4,00 para 2021. 

Projeção para 
2020 está abaixo 
do centro da 
meta, de 4%
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saúde

Termina sexta-feira consulta pública 
sobre saúde bucal do brasileiro

Termina na próxima sex-
ta-feira (17) o prazo para 
o envio de contribuições 
à consulta pública do Mi-
nistério da Saúde sobre 
a saúde bucal dos brasi-
leiros. A consulta visa re-
ceber sugestões sobre a 
metodologia a ser aplica-
da na nova edição da pes-
quisa SB Brasil 2020, que 
trata de saúde bucal. Com 
o estudo, que vai exami-
nar aproximadamente 30 
mil pessoas e levantar os 
principais problemas de 
saúde bucal, será possí-
vel levantar tendências e 
subsidiar a formulação e 
aprimoramento das polí-
ticas públicas da área.

Esse tipo de estudo 
epidemiológico é reali-
zado a cada 10 anos e a 
execução da edição de 

2020 será feita pela Uni-
versidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e as 
contribuições ao projeto 
SB Brasil podem ser en-
viadas por meio de for-
mulário eletrônico.

A pesquisa SB Brasil 
2020 está em sua quin-
ta edição e visa levantar 
informações para quali-
ficar o planejamento de 
políticas e programas de 
promoção, prevenção e 
assistência em saúde bu-
cal. Também será uma im-
portante ferramenta para 
analisar as condições atu-
ais de saúde bucal da po-
pulação brasileira, após 
14 anos do lançamento 
da Política Nacional de 
Saúde Bucal - Programa 
Brasil Sorridente, segun-
do o ministério.

Os quatro levantamen-
tos nacionais, realizados 
em 1986, 1996, 2003 e 
2010, contribuíram para 
construção da série his-
tórica e da base de dados 
do perfil epidemiológico 
de saúde bucal da popu-
lação brasileira, segundo 
o ministério.

O levantamento será 
feito em todas capitais do 
país, no Distrito Federal e 
em cinco municípios do in-
terior das regiões do Brasil.

Segundo o Ministério 
da Saúde, com o estudo 
deste ano será possível 
qualificar o programa 
Brasil Sorridente, permi-
tindo verificar tendên-
cias, planejar e avaliar 
os serviços de saúde no 
âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).  
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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

CEU das Artes Vera Cruz oferece 
vagas para mais de 20 atividades

em Aparecida de 
Goiânia, o Centro 
de Artes e Esportes 

Unificados Orlando Alves 
Carneiro, mais conhecido 
por CEU das Artes Vera 
Cruz, está com vagas gra-
tuitas para uma série de 
atividades. As inscrições 
são ilimitadas e estarão 
abertas até o início das 
atividades que ocorrerá 
no dia 20 de janeiro.

Entre as atividades es-
tão as esportivas, como 
jump, jump power, treina-
mento funcional, futsal e 
slackline; as danças como 
balé, jazz, dança de salão 

e zumba; e as lutas como 
capoeira e Karatê. Existem 
ainda oficinas de artesa-
nato em tapetes e panos 
de prato, além de aulas 
de teatro e canto. A leitu-
ra assistida para crianças 
e adolescentes, realizada 
na biblioteca do CEU das 
Artes, e a informática bási-
ca são exemplos de ações 
que movimentam a mente.

Segundo o coordena-
dor do CEU das Artes Vera 
Cruz, Washington Arruda, 
a cada semestre o Centro 
abre novas vagas e neste 
período têm disponíveis 
para todas as modalida-

des. “São ilimitadas, exce-
to o balet infantil que fal-
tam apenas 18 crianças 
para preencher a última 
turma”, explicou.

Os interessados em 
participar de alguma 

modalidade devem ir ao 
CEU das Artes, na Avenida 
V-005, Cidade Vera Cruz, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, portando 
documentos pessoais. 
Uma das exigências é 

possuir Cadastro Único ou 
comprovação de partici-
pação em outro benefício 
do Governo Federal para 
fazer a matrícula. “Lem-
brando que é permitido 
fazer, no máximo, duas 

modalidades por pessoa 
e as atividades não po-
dem ser no mesmo dia”, 
ressaltou o coordenador. 
Para mais informações o 
telefone para contato é o 
32774008 ou 32778487.

Zumba, jump, jump power, 
treinamento funcional, dança de 
salão, balet, futsal, capoeira, karatê, 
slackline, artesanato, teatro e 
informática estão entre as opções
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Dissidentes do MDB se filiarão 
ao Podemos na próxima semana
Decidido, os prefeitos que foram expulsos do MDB ano pas-
sado, pelo apoio dado ao democrata Ronaldo Caiado para o 
governador, vão se filiarem ao Podemos na próxima semana.  
Dos cinco integrantes do grupo, apenas Renato de Castro, de 
Goianésia, deve continuar no MDB, por questões locais.
Adib Elias, de Catalão, que liderou a dissidência pró-Caia-
do; Paulo do Vale, de Rio Verde e o de Turvãnia, Fausto 
Mariano assinarão fichas de filiação no partido do senador 
Álvaro Dias (PR) e do deputado José Nelto (GO), líder da 
bancada da sigla na Câmara.
As filiações serão feitas em ato que contará com as presen-
ças de lideranças nacionais do partido, a exemplo do senador 
paranaense, bem como da presidente do Diretório Nacional 
da sigla, deputada Renata Abreu (SP). Adib Elias será o presi-
dente estadual do partido em Goiás.
Conforme Notícia Pura conseguiu apurar, a expectativa no 
grupo é que mais de 20 dos atuais 28 prefeitos do MDB e 
cerca de 50 ex-prefeitos emedebistas os acompanhem na fi-
liação ao Podemos.
Outra informação confirmada pela coluna é a intenção de 
lançar uma chapa competitiva de candidatos a vereador em 
Goiânia, para a eleição desse ano. Segundo uma fonte próxi-
ma do prefeito Adib Elias, já é grande o número de interessa-
dos em disputar a eleição para a câmara na capital.
A batida do martelo dos ex-dissidentes na decisão de in-
gressarem no Podemos aconteceu, ontem. E o primeiro a 
ser informado foi o governador Ronaldo Caiado, pelo pre-
feito Adib Elias.

na históRia 
Expulsos do MDB por ordem de Daniel Vilela em fevereiro de 
2019, chegou a ser cogitada a possibilidade de filiação do dos 
prefeitos no DEM do governador Ronaldo Caiado. Adib Elias 
chegou a anunciar a decisão no início de novembro.
Mas com o passar dos dias, surgiram dois fatores que provo-
caram essa reviravolta no caso. O primeiro foi a resistência de 
boa parte dos membros do grupo político dos ex-emedebis-
tas por conta de brigas antigas com ex-pefelistas no interior, 
nos embates passados. Não em relação a Caiado, mas com 
lideranças locais em diversos municípios.
O segundo fator é o da possibilidade de Adib Elias vir a com-
por chapa majoritária com o governador Ronaldo Caiado, em 
2022, seja como candidato a vice-governador ou a senador. 
Se estivesse filiado no Democrata, não haveria a menor pos-
sibilidade de Adib vir a compor a chapa.

DaRRot fica

Diante da romaria de deputa-
dos e lideranças tucanas em 
sua fazenda no fim de semana, 
onde se encontra descansando 
por uns dias, o prefeito de Trin-
dade, jânio Darrot, admitiu em 
conversas com alguns interlo-
cutores, dentre eles o líder da 
bancada na assembleia, Tales 
Barreto, reconsiderar seu pedi-
do de licença da presidência do 
PSDB estadual. Ele deve tratar 
do assunto essa semana com o 
ex-governador Marconi Perillo, 
para colocar os pingos nos “is”.

o motivo
Segundo informou outra fonte 
à coluna, Darrot pode até rever 
a decisão de se afastar da presi-
dência do PSDB por mais algum 
tempo, porém, alerta que não 
aceita mais ser desautorizado 
em suas decisões, sejam elas 
de quem for. o que o motivou 
a se licenciar da presidência do 
partido semana passada foi 
pressão para desmanchar acor-
dos em três cidades, itumbiara, 
Valparaíso e anápolis. nessa 
última, por haver conversações 
com vista a um acordo pelo qual 
o PSDB indicará o empresário 
ridoval Chiareloto, para com-
por a vice de antônio Gomide, 
candidato do PT a prefeito.  

com pé DiREito
o governo Caiado parece ter começado o ano de 2020 com o “pé 
direito”, como diz o velho ditado, ao conseguir em poucos dias der-
rubar na justiça a liminar que havia suspendido os efeitos da pro-
mulgação da PEC da reforma da Previdência estadual e o Estatuto 
dos Servidores Públicos. Para o deputado Sebastião Caroço (PSDB), 
que integra a base de Caiado na assembleia, “foi vitória maiúscula no 
primeiro embate do novo ano.” 

sEnaDoR Do pp DE olho no paço
o senador Vanderlan Cardoso (PP) vem auscultando a possibilidade 
e viabilidade de uma candidatura sua à Prefeitura de Goiânia, com 
toda a seriedade que o caso requer. Segundo uma fonte próxima ao 
ex-prefeito de Senador Canedo, Vanderlan não tem muita paciência 
para o exercício de cargo legislativo. Por esse motivo ele estaria son-
dando opiniões de políticos de diversos partidos, sobre uma possível 
candidatura à sucessão do prefeito iris rezende.   

aposta na ExpERiência
ainda segundo essa mesma fonte, o grande sonho do senador Van-
derlan Cardoso é o de ainda se eleger governador do Estado. E uma 
eventual candidatura dele à prefeitura é vista pelo senador como 
uma chance de mostrar sua experiência administrativa, o que lhe 
daria uma espécie de “credencial” junto ao povo para disputar o go-
verno daqui a três, ou sete anos. Segundo um político de grande pro-
ximidade com o senador Vanderlan o seu único receio em disputar 
a eleição em Goiânia seria com o atual prefeito iris rezende, numa 
eventual candidatura à reeleição.

linEu tRava filiação DE tEjota ao ptB
o vice-governador Lincoln Tejota (sem 
partido) parece ter articulado mal sua fi-
liação ao PTB, que chegou a ser definida 
diretamente com o presidente do Dire-
tório nacional do partido em Brasília, 
Roberto Jefferson, há cerca de três meses. 
No acerto com Jefferson, teria ficado acor-
dado que ele [Lincoln] assumiria a presi-
dência estadual partido e 1ª vice ficaria 
com o atual vice-presidente da agehab, 
Luiz Sampaio, que ficou na suplência de 
deputado estadual na eleição de 2018.

ERRo DE cálculo
Dois erros foram cometidos por Lincoln Tejota na articulação junto 
ao diretório nacional: se aliar a ex-diretor de uma autarquia, Eduardo 
Macedo, exonerado pelo governador ronaldo Caiado por suspeita 
de envolvimento na contratação, sem licitação, um escritório de ad-
vocacia por mais de r$ 400 mil. o segundo fato com o qual ele tal-
vez não contasse foi que entre ele e o governador ronaldo Caiado, 
o presidente nacional do PTB, roberto jefferson pudesse ter maior 
interesse em agradar esse último.

sEm altERnativas
Moral da história, roberto jefferson mantém no comando do diretó-
rio estadual do PTB o ex-prefeito de jaraguá, Lineu olímpio, homem 
da confiança de Caiado. assim, o vice-governador parece não dispor 
de muitas alternativas para definir o partido ao qual se filiar. 
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