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n A candidatura do deputado federal 
Célio Silveira a prefeito de Luziânia 
revoluciona o cenário político do En-
torno de Brasília e já é tida como certa, 
como potencial elevadíssimo de su-
cesso dado a falta de oponentes.

n Sebastião Caroço, do PSDB, mas 
integrante da base do governador ro-
naldo Caiado na assembleia, prevê um 
ano sem sustos para os interesses do 
Palácio das Esmeraldas no Legislativo: 
“o que vier, será aprovado”.

n O jornal O Popular extrapolou na 
criatividade ao escalar um tarólogo 
para fazer previsões para a política 
estadual e nacional em 2020. Nessa 
linha de jornalismo, a sugestão é ou-
vir agora um pai de santo de terreiro 
de macumba.

n Será no dia 20 próximo a abertura 
das propostas da nova licitação de pu-
blicidade do governo do Estado, prevê 
verba anual de r$ 80 milhões a ser 
compartilhada por apenas três agên-
cias a serem selecionadas no certame.

n os deputados governistas que vota-
ram contra os projetos reformistas para o 
funcionalismo acabaram com a imagem 
prejudicada, exatamente o contrário do 
que imaginaram quando decidiram en-
frentar o governador ronaldo Caiado. 

n Sonhando alto, o deputado federal 
José Nelto espera lançar pelo menos 
80 candidatos a prefeito, pelo interior 
afora, por conta do Podemos. Mas a 
verdade é que, se conseguir um terço 
disso, já terá motivos para comemorar.

n as declarações do ex-deputado esta-
dual e 1º suplente de deputado federal 
jean Carlo, criticando o PSDB, vieram de-
pois que o governador ronaldo Caiado 
passou por itaberaí, sua base, e confra-
ternizou com o empresário Zé Garrote.

n O ex-governador Marconi Perillo 
confidenciou a amigos que a crise que 
levou Jânio Darrot a anunciar afasta-
mento da presidência do PSDB é pas-
sageira, já está resolvida e que ele vai 
ficar no cargo. Mas... ainda falta com-
binar com Jânio.

n É unânime a avaliação de que o secre-
tário de Segurança rodney Miranda é o 
auxiliar do governador ronaldo Caiado 
que mais produziu resultados positivos 
em 2019, com a queda comprovada de 
todos os índices de criminalidade.

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

Não é de agora: vem de 2018 a sucessão de erros e equívocos graves 
cometidos pelo ex-governador Marconi Perillo, trazendo, primeiro, uma 
monumental derrota nas urnas e em seguida o completo esfacelamento 
da sua liderança, hoje contestada até mesmo pelos seus mais íntimos e 
fieis aliados. Acrescente-se a isso a transformação do PSDB goiano em 
farinha, principalmente com a crise deflagrada pela recusa do presiden-
te Jânio Darrot em continuar fazendo o papel de rainha da Inglaterra 
– encaminhando decisões que, na surdida, são canceladas por Marconi, 
em cuja palavra, conforme disse um dos mais leais companheiros do ex-
-governador, Jardel Sebba, simplesmente não se pode confiar. A tudo isso, 
junte-se ainda a desastrosa mudança para São Paulo, que passou a im-
pressão de fuga, muito embora, aos trancos e barrancos, o tucano insista 
em controlar de lá os pauzinhos do que resta do seu grupo político e do 
PSDB. Oposição séria e responsável ao governador Ronaldo Caiado, essa 
sim a função que Marconi deveria ter assumido a partir do veredito ne-
gativo das urnas, ele não faz, preferindo se esconder atrás de notas even-
tuais e sequer aceitar o desafio de uma entrevista com perguntas livres 
para os jornalistas. Isso não dá mais. A verdade é que o tucano só sabe 
fazer política amparado pelo poder. Fora dele, está agonizando.
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poDEM DEScaNSaR, GoiaNiENSES: iRiS É caNDiDato E SERÁ pREFEito MaiS UMa VEZ
iris rezende faz da atual gestão da prefeitura de Goiânia a melhor administração da sua vida. E também da vida das e dos goianienses. Dá 
arrepios e até vontade de chorar a cogitação de que ele poderia, devido à idade, que não faz nenhuma diferença, não concorrer e abrir es-
paço para qualquer um dos fracos adversários que se apresentam para o cargo, com  propostas sem pé nem cabeça de cidade digital, obras 
planejadas, mais programas sociais e um amontoado de invencionices a mais (tem até um fazendo media training para a campanha), todas 
denotando nada mais que pobreza de imaginação diante do acerto e da força do projeto ora em andamento no Paço Municipal, algo que 
nunca se viu antes. Mas, podem descansar, leitoras e leitores: iris é candidato. Melhor ainda: será prefeito de Goiânia por mais quatro anos.

HUMBERto tEÓFilo caiU EM UM liMBo: NEM GoVERNo NEM opoSiÇÃo
Sem saber como reagir, o deputado delegado Humberto Teófilo acabou remetido para um limbo, depois de votar 
contra as reformas do governador ronaldo Caiado: está hoje rejeitado tanto pela base governista como pela oposi-
ção, que, nas palavras do deputado tucano Talles Barreto, comparou a sua autenticidade política e ideológica a uma 
nota de R$ 3 reais – metáfora de um acerto como poucas vezes se viu antes. Malandramente, Humberto Teófilo dá 
declarações dizendo-se admirador de Caiado e disposto a continuar votando a favor do governo, na esperança 
de reabrir as portas que levam às páginas do Diário oficial. não percebe, por falta de conteúdo para isso, que 
está apenas prolongando o vexame que protagonizou ao assumir posições para as quais não tinha preparo 
para defender ou sustentar. Pior ainda: se Caiado quiser, basta estalar os dedos e Humberto Teófilo estará 
onde receber ordens para estar, desde que receba uma cota de cargos para distribuir entre amigos e parentes.

cÂMaRa Vai apRoVaR o pEF aiNDa NEStE 1º tRiMEStRE E RESolVER a ViDa DE caiaDo
o presidente da Câmara dos Deputados rodrigo Maia tem reafirmado o compromisso de aprovar, ainda neste 1º trimestre, o projeto 
do Plano de Estabilização Fiscal, o PEF, para os Estados – matéria que é fundamental para o esforço do governador ronaldo Caiado 
no sentido da superação da crise financeira em Goiás. Como o PEF é bem menos radical que o regime de recuperação Fiscal, o rrF, 
seria mão na roda para Caiado, que já conquistou, digamos assim, uma certa normalidade fiscal para o seu governo, mas ainda não 
para o Estado – o que significa dizer que faltam algumas medidas, como por exemplo a autorização da União para a celebração de 
empréstimos, para o salto que o governador quer para a sua administração. 

SEM iRiS, GoiÂNia poDE ViRaR opoSiÇÃo ao GoVERNo Do EStaDo
Somente a recandidatura de iris rezende a prefeito de Goiânia é capaz de dar ao governador ronaldo Caiado a tranquilidade necessária 
quanto aos dois últimos anos deste seu mandato – já que a desistência do velho cacique emedebista poderia trazer novidades desagradáveis 
para o Palácio das Esmeraldas como, por exemplo, uma eventual vitória de Maguito Vilela, caso se viabilize no lugar de iris e caso possa vir 
a ser candidato (sem os impedimentos da Lei da Ficha Limpa). Maguito no Paço Municipal significaria um polo de oposição a Caiado com 
ressonância em todo o Estado, já que o ex-prefeito de aparecida não tolera qualquer proximidade com o governador e vice-versa. 

o USo Do cacHiMBo ENtoRta a Boca: DEpoiS DE 20 aNoS,
MaRcoNi MoStRoU QUE SÓ SaBE FaZER política No poDER



3quarta-feira, 15 DE janEiro DE 2020 política

energia

Descaso da Enel leva governo a 
buscar substituta para a empresa

a pedido da Enel, o 
governador Ronal-
do Caiado parti-

cipou de uma audiência 
com diretores globais da 
empresa para ouvir as 
novas propostas que eles 
têm a oferecer para Goiás. 
No entanto, considerando 
que a Enel já se compro-
meteu a realizar inves-
timentos e melhorar a 
prestação de serviços no 
Estado e nunca cumpriu 
os acordos firmados, o 
governador anunciou que 
pretende buscar junto 
ao governo federal uma 
solução mais eficiente, 
que seria a transação de 
ativos entre a Enel e ou-
tra instituição que possa 
fazer a distribuição de 
energia elétrica com mais 
qualidade, em Goiás.

“É sempre a mesma 
tese, de que estão inves-
tindo mais, que vão me-
lhorar, que as coisas vão 
acontecer. No entanto, 
vocês noticiaram no mês 
de outubro e novembro 
a maior crise de falta 
de energia de Goiás. A 

população não confia 
mais naquilo que eles 
assinam e naquilo que 
eles dizem”, destacou 
Ronaldo Caiado. Duran-
te entrevista coletiva, o 
governador pontuou que 
os diretores não gosta-
ram da ideia de deixar 
Goiás e tentaram argu-
mentar. “É lógico que 
num primeiro momento 
eles reagiram, disse-
ram que não, que iriam 
transformar Goiás na 
maior distribuidora do 
Brasil e nós já ouvimos 
isso. Realmente não nos 
sensibiliza mais e nós 
preferimos trazer outra 
empresa”, disse.

Até o momento, a em-
presa mais cotada para 
assumir a antiga Celg D 
em Goiás é a EDP, uma 
companhia de origem 
portuguesa, que tem 
mais de 20 anos de atu-
ação no Brasil e atua na 
distribuição de energia 
elétrica em São Paulo e 
Espírito Santo. Para Ro-
naldo Caiado, a troca de 
ativos é algo mais natural 

e a mudança na gestão da 
instituição trará à popu-
lação goiana a esperança 
de que os investimentos 
serão, de fato, executa-
dos. “Traz-se uma pers-
pectiva de esperança, de 
uma nova mentalidade, 
de uma capacidade mais 
célere de poder atender 
às demandas de Goiás, 
já que em alguns lugares 
em que a EDP presta ser-
viço tem sido referência 
no Brasil”, reiterou.

Governo federal
Com a negativa dos 

diretores da Enel, o go-
vernador pedirá auxílio 
para a negociação ao 
Ministério de Minas e 
Energia, ao presidente 
da República, Jair Bol-

sonaro, e à Agência Na-
cional de Energia Elé-
trica (Aneel), uma vez 
que a crise energética 
impede o desenvolvi-
mento econômico e so-
cial de Goiás. “A reunião 
concluiu-se nesse clima 
em que eles insistem em 
dizer que vão investir e 
nós já não acreditamos 
mais nessa história que 
vem se repetindo desde 
2019”, reforçou Caiado.

A transação de ativos 
é a solução mais benéfi-
ca para Goiás e também 
para a Enel, considerando 
que tramita na Assem-
bleia Legislativa (Alego) 
um projeto de lei que pre-
vê a encampação da con-
cessão à empresa. “Não é 
preferível nós fazermos 

o entendimento onde as 
duas partes vão resolver 
o assunto ao invés de ter 
uma queda de braço, um 
processo judicial, uma 
encampação, um proces-
so de caducidade?”, inda-
gou o governador.

Presente na reunião, 
o secretário de Desen-
volvimento e Inovação 
(Sedi), Adriano da Rocha 
Lima, ressaltou que essa 
transação não é um pro-
cedimento complicado, 
mas é necessário que as 
duas empresas privadas 
estejam de acordo. “É um 
processo que já aconte-
ceu várias vezes no Bra-
sil, nesse processo todo 
de privatização, troca 
de controles. Não é, do 
ponto de vista da Aneel, 

algo que seja complicado. 
Agora, obviamente eles 
precisam concordar com 
esse processo para que 
avance a possibilidade”, 
explicou o secretário.

Participaram da reu-
nião os diretores globais 
de Infraestrutura e Re-
des da Enel, Lívio Gallo; 
de Distribuição no Bra-
sil, Guilherme Lencastre; 
o CEO da Enel no Brasil, 
Nicola Cotungo; o diretor 
da Aneel, Rodrigo Limp; 
o presidente da Celg GT, 
Lener Silva; o secretário 
de Comunicação, Mar-
cos Silva; o presidente 
da Assembleia, deputado 
estadual Lissauer Vieira; 
e o líder do governo na 
Alego, deputado estadual 
Bruno Peixoto.

“A população não confia mais naquilo 
que eles assinam e naquilo que 
eles dizem”, ressaltou Caiado após 
audiência com diretores globais da 
fornecedora de energia
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aparecida de goiânia

Onomar Novais reúne-se com lideranças políticas
Empresário e pré-candi-
dato a vereador conversou 
com o presidente da Câ-
mara Municipal de Apare-
cida e com a secretária de 
Educação e Cultura do mu-
nicípio, tratando de assun-
tos de interesse da popu-
lação e sucessão eleitoral.

O empresário do ramo 
de Auto Escolas e pré-
-candidato a vereador por 
Aparecida de Goiânia, Ono-
mar Novais, reuniu-se, na 
manhã desta terça-feira 
(14/01), com o presidente 
da Câmara Municipal de 
Aparecida, Vilmar Mariano, 
o Vilmarzin (MDB). Tam-
bém participou da reunião 
a secretária de Educação e 
Cultura e pré-candidata a 

vereadora, Valéria Petter-
sen (MDB), juntamente com 
lideranças do município.

Durante a conversa 
descontraída, Onomar 
Novais expôs algumas 
reivindicações para a 
educação e elogiou o 
presidente da Câmara, 
Vilmarzin, pelo trabalho 
que tem desempenhado 
como vereador e presi-
dente da casa legislativa.

“Sabemos da dificulda-
de que nosso país enfren-
ta, na questão financeira 
e também política, com 
vários casos de corrupção 
espalhadas pelo Brasil. 
Mesmo com todas as difi-
culdades, o presidente da 
Câmara não mediu esfor-

ços para construir a nova 
sede do Legislativo Apa-
recidense, que, segundo 
Vilmarzin, até julho será 
entregue à população”, co-
menta Onomar Novais.

O empresário também 
elogiou o trabalho realiza-
do pela secretária Valéria 
Pettersen e enalteceu a 
importância da mulher no 
processo eleitoral.

“Temos 25 vereado-
res em nosso município 
e infelizmente nenhuma 
mulher para representá-
-las. Esperamos que este 
ano o povo apareciden-
se eleja mulheres de-
dicadas e competentes 
como a Valéria Petter-
sen”, disse Onomar.
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Ônibus estampam campanha do Pacto 
Goiano pelo Fim da Violência Contra a Mulher

esta é mais uma das 
ações que integram 
o Pacto Goiano pelo 

Fim da Violência Contra 
a Mulher, que tem como 
mote “Em Goiás, quem 
bate em mulheres está 
agredindo o estado intei-
ro”, gerido pela Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial (Seds) e anunciado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado em novembro do 
ano passado.

O governador afirmou 
que a ideia é mostrar a 
união das pessoas e a 
força que isso represen-
ta no combate ao cri-
me, e que não se trata 
somente de um slogan, 
mas de esforço integra-
do, amplo e efetivo com 
o objetivo de mudar o 
cenário de vitimização 
de mulheres em Goiás.

Operações 
especiais

 O Pacto pretende in-
tegrar políticas públicas 
como o “Alerta Maria da 
Penha”, que integra o 
aplicativo Goiás Segu-

ro, da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP), 
disponível para iOS e 
Android. Foram reali-
zadas ainda operações 
pela SSP-GO, que, em 
apenas três dias, fez 82 
prisões de agressores 
de mulheres, durante a 

Operação Marias. A ação 
contou com 653 poli-
ciais e 346 viaturas em 
uma força-tarefa envol-
vendo todas as Delega-
cias Especializadas no 
Atendimento à Mulher 
(Deam) e as delegacias 
regionais de Goiás.

Os dados se juntam ao 
resultado da Operação 
Violare, que prendeu 151 
homens que cometeram 
crimes sexuais, no último 
mês de agosto. 

Outra investigação da 
Polícia Civil de destaque 
tirou de circulação um 

estuprador que atuava 
em Goiás desde 2014 e 
fez pelo menos 30 ví-
timas, confirmadas por 
exames de DNA.

Em novembro do ano 
passado, foi inaugurada 
na Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 

a Sala Lilás, um espaço 
multiprofissional ade-
quado e exclusivo para 
a realização de exames 
de corpo de delito em 
mulheres vítimas de vio-
lência. A proposta é que 
o atendimento seja mais 
humanizado.

os ônibus do transporte coletivo da região Metropolitana de Goiânia começaram a circular com 
mídia da campanha publicitária do governo de Goiás contra a violência doméstica e o feminicídio
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Vacina pentavalente começa a ser distribuída em Goiás
A Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO) 
recebeu 29 mil doses da 
vacina pentavalente, na 
semana passada. A distri-
buição teve início pelas 
Regionais Central e Cen-
tro-Sul e pelos municípios 
de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, que receberam, 
respectivamente, 6,5 mil 
e 2,3 mil doses. A previsão 
é que até sexta-feira, 17, 
todas as 18 Regionais de 
Saúde do Estado já este-
jam abastecidas, para ini-
ciarem a distribuição aos 
municípios.

De acordo com a supe-
rintendente de Vigilância 
em Saúde da SES-GO, Flú-
via Amorim, “a expectati-
va é que até 24 de janeiro 
todas as cidades goianas 
já tenham as doses dis-
poníveis nos postos de 
saúde, para atendimento 

da população”. Ela desta-
ca ainda que a orienta-
ção é que os municípios 
regularizem a caderneta 
de vacinação das crianças 
assim que os estoques 
estiverem normalizados. 
Entre junho e dezembro 
de 2019, a oferta da pen-
tavalente esteve irregular 
devido a problemas do 
Ministério da Saúde para 
aquisição da vacina.

A pentavalente é a 
combinação de cinco va-
cinas individuais em uma, 
garantindo a proteção 
contra difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B 
e contra a bactéria Hae-
mophilus influenza tipo 
b, responsável por infec-
ções no nariz, na menin-
ge e garganta. A vacina é 
aplicada nas crianças aos 
2, 4 e 6 meses de idade.

Os reforços e comple-

mentações são feitos em 
crianças a partir de 1 ano 
com a vacina adsorvida 
difteria, tétano e per-
tússis/coqueluche (DTP). 
Goiás já foi reabastecido 
com doses da DTP, que 
também apresentou irre-
gularidades na distribui-
ção no ano passado.

Logística
No Brasil, a responsabi-

lidade do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI), 
que trata da vacinação dos 
cidadãos, é compartilhada 
entre o Governo Federal 
(por meio do Ministério 
da Saúde), os Estados e 
os municípios, por meio 

das respectivas Secreta-
rias de Saúde. O respon-
sável pela produção ou 
compra e distribuição das 
vacinas utilizadas no PNI 
para todos os Estados é o 
Ministério da Saúde.

Os Estados, ao recebe-
rem as doses do Ministério 
da Saúde, se encarregam 
de distribuir proporcional-
mente as vacinas para os 
municípios. Por fim, as pre-
feituras se encarregam de 
vacinar a população, nos 
postos de saúde. O objeti-
vo é uma atuação conjunta, 
para que a população fique 
protegida contra doenças.

Desde 2012, o PNI, do 
Ministério da Saúde, ofer-
ta a vacina pentavalente 
na rotina do Calendário 
Nacional de Vacinação. As 
crianças devem tomar três 
doses da vacina: aos 2, aos 
4 e aos 6 meses de vida. 

Segundo o site do Ministé-
rio da Saúde, para ofertar a 
pentavalente no calendá-
rio de vacinação do SUS, o 
Brasil compra a vacina via 
Fundo Estratégico da Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), uma vez 
que não existe laboratório 
produtor no País.

Em julho de 2019, lotes 
do laboratório pré-quali-
ficado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
foram reprovados no teste 
de qualidade do Instituto 
Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (IN-
CQS) e análise da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). Em agosto 
do ano passado, o Minis-
tério da Saúde solicitou 
reposição do produto, mas, 
naquele momento, não 
havia disponibilidade ime-
diata no mundo.
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EsQUENTa BBQ MiX
Faltando um mês para o BBQ Mix, os Parazim 

apresentam um esquenta para o evento com um 
pocket show, nesta quinta-feira (16). o show terá 

início a partir das 19h30, na praça de alimentação do 
shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Formada 

pelos irmãos Thiago e Samuel, os cantores e 
compositores trazem a mistura do sertanejo com 

o forró, como nos hits “amor e Cerveja” e “Porta 
Mala”, que somam mais de um milhão de acessos 

no canal dos cantores no Youtube.

coNFRaRia DE 
caRRos aNTiGos

o Passeio das Águas Shopping recebe a ii 
Confraria de Carros antigos. o evento ocorre 

nos dias 18 e 19 de janeiro, em comemoração ao 
Dia nacional do Fusca, celebrado dia 20 deste 
mês. Para os que gostam de admirar a beleza 

dos “pequenos besouros” a exposição, que vai 
ser realizada na área de alimentação externa 
do shopping, será um prato cheio. a mostra 

reúne mais de 50 veículos da Volkswagen, que 
marcaram gerações. a entrada é gratuita.

VaGas PaRa MoToRisTas
a HP Transportes está com 40 vagas abertas para 
motoristas categoria D ou E. as inscrições devem 

ser feitas de segunda a sexta-feira, às 8h30 na sede 
da empresa. Entre os pré-requisitos, é desejável 
que os candidatos tenham curso de condutores 

de veículos de transporte coletivo de passageiros, 
experiência como motorista de veículos pesados 

(ônibus, caminhão ou miniônibus), ter habilidades 
com dispositivos mobile (celular e tablet) e, de 
preferência, ensino médio completo. a jornada 

é de 44 horas semanais para a condução do 
CityBus 2.0. a remuneração total pode chegar 
a r$2.266,51, sendo r$1.247,28 de salário, vale 

alimentação de R$719,23 e bonificação variável 
de até r$300,00 referente à avaliação do serviço, 

plano de saúde e passe livre

MEGa MoDa
o Mega Moda, formado pelos shoppings 

atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda 
Park e Mini Moda, recebeu mais de 10,7 milhões de 

pessoas no ano de 2019. Só no mês de dezembro, 
foram mais de 1,5 milhão de clientes, batendo a 
meta traçada. “nossa estratégia para atrair um 
número maior de clientes e aumentar o tíquete 

médio – não só no natal, mas durante todo o 
ano - foi muito positiva. Tanto que o reflexo pode 

ser visto em números. o Mega Moda Park atingiu 
um crescimento de 70% apenas em dezembro, 
enquanto o Mega Moda Shopping se manteve 
como um dos empreendimentos referência da 

região da 44, também registrando aumento no 
seu fluxo de clientes”, afirma Chrystiano Camara, 

Superintentende do Mega Moda.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Sunset Go Draft - o ano de 2020 já começa com muita festa em Goiânia e a primeira atração para os goianos festeiros é a 
Sunset Go Draft, com PH & Michel e Baile do Mário, neste domingo (19), a partir das 15h, no Espaço All Week.

Convidados - réveillon na casa da empresária rose 
Vieira. na foto o médico Dr Gilberto Clemente, a 
advogada ana Carla Maia e os empresários, andrea 
Mota e Fernando Samauma.

2 3

4

Lançamento - Mauricio e Eduardo lançam nesta quarta-feira, dia 
15, o clipe da música de trabalho “Cada dia uma”, no YouTube. a 
canção já está em todos os aplicativos de música e agora ganha o 
formato de vídeo, gravado no festival Caldas Country Show,
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15 anos - a funcionária pública e pedagoga, Gisele 
Lopes de almeida recebe familiares e convidados para o 
baile de debudante de sua filha  Lara Antonielle Vieira, 
na luxuosa Chácara  Brasil dia 15 de fevereiro.
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natal na 44
o Mega Moda, formado pelos shoppings atacadistas 
Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, 
recebeu mais de 10,7 milhões de pessoas no ano de 
2019. Só no mês de dezembro, foram mais de 1,5 mi-
lhão de clientes, batendo a meta traçada. o mês de 
novembro, que antecede o natal e que traz o maior 
fluxo de compradores atacadistas, registrou a passa-
gem de 357 ônibus pelos estacionamentos do Mega 
Moda, sendo a maioria de Minas Gerais, São Paulo, interior de Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Bahia, Paraná, Mato Grosso, rio Grande do norte, Espírito Santo, Pará, Distrito Federal 
e Paraíba, além dos clientes que chegam de carro e avião. já dezembro somou mais 215 
ônibus ao fluxo, levando em consideração apenas as suas duas primeiras semanas.

inSS
o teto de pagamento das aposentadorias e benefícios do instituto nacional do Seguro 
Social (inSS) foi fixado pelo Ministério da Economia em r$ 6.101,06. isso é resultado 
de um reajuste de 4,48%, referente à inflação medida pelo Índice nacional de Preços 
ao Consumidor (inPC), do iBGE. 

PiB
Estimativas do Boletim Macrofiscal mostram que o governo aumentou a projeção para o cresci-
mento da economia para 2019 e 2020. agora, a estimativa do PiB de 2019 foi revisada de 0,90% 
para 1,12%. já para este ano, a previsão é que o PiB cresça 2,40%, sendo que a previsão era de 2,32%. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Governo eleva salário mínimo para R$ 1.045

o presidente Jair 
Bolsonaro e o mi-
nistro da Econo-

mia, Paulo Guedes, anun-
ciaram na tarde de ontem 
(14), em Brasília, que o 
salário mínimo de 2020 
será elevado de R$ 1.039 
para R$ 1.045. Uma me-
dida provisória (MP) será 
editada pelo presidente 
nos próximos dias para 
oficializar o aumento.  

“Nós tivemos uma infla-
ção atípica em dezembro, 
a gente não esperava que 
fosse tão alta assim, mas 
foi em virtude, basicamen-
te, da carne, e tínhamos 
que fazer com que o valor 
do salário mínimo fosse 
mantido, então ele passa, 
via medida provisória, de 
R$ 1.039 para R$ 1.045, 
a partir de 1º de feve-
reiro”, afirmou Bolsonaro 
no Ministério da Econo-
mia, ao lado de Guedes. 
O presidente e o minis-
tro se reuniram duas ve-

zes ao longo do dia para 
debaterem o assunto. 

No final do ano pas-
sado, o governo editou 
uma MP com um reajuste 
de 4,1% no mínimo, que 
passou de R$ 998 para R$ 
1.039. O valor correspon-
dia à estimativa do mer-

cado financeiro para a in-
flação de 2019, segundo o 
Índice Nacional do Preços 
ao Consumidor (INPC), 
calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Porém, 
o valor do INPC acabou 
fechando o ano com uma 

alta superior, de 4,48%, 
anunciada na semana 
passada e, com isso, dei-
xou o novo valor do mí-
nimo abaixo da inflação. 
Por lei, esse é o índice 
usado para o reajuste do 
salário mínimo, embora a 
inflação oficial seja a me-

dida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que fechou 
o ano de 2019 em 4,31%. 

“Nós vamos ter que 
achar os recursos para 
fazer isso, mas o mais im-
portante é o espírito que 
o presidente defendeu, da 
carta constitucional, que 
é a preservação do poder 
de compra do salário mí-
nimo”, afirmou Paulo Gue-
des. Segundo o ministro, 
com o novo aumento, o 
impacto nas contas pú-
blicas será de cerca de 
R$ 2,3 bilhões, que po-
derão ser compensados 
com R$ 8 bilhões de ar-
recadação extra prevista 
pelo governo. 

“Nós já temos, eu pre-
firo não falar da nature-
za do ganho, que vai ser 
anunciado possivelmente 
em mais uma semana, 
nós já vamos arrecadar 
mais R$ 8 bilhões. Não é 
aumento de imposto, não 
é nada disso. São fontes 
que estamos procurando, 
nós vamos anunciar R$ 8 
bilhões que vão aparecer, 
de forma que esse au-
mento de R$ 2,3 bilhões 
vai caber no orçamen-

to”, informou o ministro. 
Ainda segundo ele, caso 
não seja possível cobrir 
o aumento de gasto no 
orçamento para custear o 
valor do mínimo, o gover-
no não descarta algum 
contingenciamento.

Até o ano passado, a 
política de reajuste do 
salário mínimo, aprova-
da em lei, previa uma 
correção pela inflação 
mais a variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e servi-
ços produzidos no país). 
Esse modelo vigorou en-
tre 2011 e 2019. Porém, 
nem sempre houve au-
mento real nesse perío-
do porque o PIB do país, 
em 2015 e 2016, regis-
trou retração, com que-
da de 7% nos acumulado 
desses dois anos.

O governo estima que, 
para cada aumento de R$ 
1 no salário mínimo, as 
despesas elevam-se em 
R$ 355,5 milhões, prin-
cipalmente por causa do 
pagamento de benefícios 
da Previdência Social, do 
abono salarial e do se-
guro-desemprego, todos 
atrelados ao mínimo.

reajuste decorre 
da inflação mais 
alta em 2019
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A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) e o McDonald’s no Brasil anunciam uma 
parceria para tornar a experiência na rede de alimentação cada vez mais 
simples e ágil. Diretamente pelo carro, será possível acessar o cardápio do 
McDonald’s, escolher o que deseja pedir, pagar e decidir qual restau-
rante melhor se encaixa em sua rota. A expectativa é de que os testes 
com os consumidores comecem no primeiro semestre de 2020.
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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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Stock Car abre o calendário 
2020 do Autódromo de Goiânia

o Autódromo Inter-
nacional de Goiânia 
Ayrton Senna terá 

uma temporada bastante 
movimentada em 2020. 
A praça esportiva admi-
nistrada pelo Governo de 
Goiás, por meio da Secre-
taria de Estado de Esporte 
e Lazer (Seel), divulga o  
calendário de provas na-
cionais confirmadas até o 
momento, que conta com 
as categorias mais impor-
tantes do automobilismo e 
motociclismo brasileiro.

Para começar o ano a 
300 km/h, o Autódromo vai 
receber a prova de abertura 
da Stock Car 2020, no dia 29 
de março. A corrida em Goi-
ânia será a única da tempo-
rada a ser disputada em du-
plas. Assim como em 2019, 
a capital goiana também vai 
abrigar duas provas no ano 
– a segunda será a penúl-

tima etapa do campeonato, 
no dia 22 de novembro.

Para o secretário de Es-
porte e Lazer, Rafael Rahif, 
a consolidação de Goiânia 
no calendário nacional do 
automobilismo mostra que 
o Autódromo Internacional 
de Goiânia Ayrton Senna 
está entre os mais requisi-
tados do Brasil atualmente.

“Goiânia tem uma tra-
dição no esporte a motor, 
que vem desde a década 
de 80, com o Mundial de 
Motovelocidade. É quase 
uma unanimidade entre 
pilotos e especialistas que 
nosso autódromo tem o 
melhor traçado do País, 
o que nos orgulha muito. 
Nosso papel é dar a melhor 

estrutura possível para 
que Goiás receba cada vez 
mais eventos importantes 
do automobilismo e do 
motociclismo brasileiro e, 
quem sabe em breve, com-
petições internacionais”, 
ressaltou o titular da pasta.

Além da Stock Car, ou-
tras categorias importantes 
do automobilismo nacional 
vão passar por Goiânia. Tam-
bém com duas provas no 
calendário, a Porsche Cup, 
Copa Truck e o Campeona-
to Brasileiro de Endurance 
voltam a correr por aqui, em 
dose dupla, após passagem 
de sucesso em 2019.

“Temos investido para o 
que o Autódromo fique ain-
da mais moderno e seguro, 
que são critérios observa-
dos por estas importantes 
categorias que vêm a Goiâ-
nia, algumas delas duas ve-
zes ao ano. Em 2019 realiza-
mos melhorias nas áreas de 
escape e nas proteções de 
pneus, por exemplo”, infor-

mou o secretário.
Outra categoria tradi-

cional que vai abrilhantar 
o calendário goiano é a 
Superbike Brasil, que no 
ano passado realizou três 
etapas em solo goiano. 
Para 2020, está confirmada 
para o Autódromo de Goiâ-
nia a 7ª etapa da competi-
ção, a ser disputada no dia 
20 de setembro. O evento 
resgata a tradição de Goi-
ânia no motociclismo, que 
teve a cidade como sede 
do Grande Prêmio do Bra-
sil de Motovelocidade en-
tre 1987 e 1989.

Outras provas nacionais 
podem ser confirmadas du-
rante o ano, visto que mui-
tas categorias ainda não 
definiram integralmente 
seus calendários. Além dis-
so, o Autódromo de Goiânia 
vai continuar recebendo as 
provas das categorias lo-
cais, como o Campeonato 
Centro-Oeste de Marcas e 
Pilotos e o Goiás Superbike. 

Superbike, 
Porsche Cup, 
Copa Truck 
e Endurance 
são outros 
destaques da 
temporada
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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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