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2020 nacional

Feriados em dias úteis podem gerar 
perda de R$ 20 bilhões este ano

Bolsonaro sanciona Orçamento 
com fundo eleitoral de R$ 2 bi

preJUÍZO lei Orçamentária 

sme

gOiânia
Educação 

convoca mais 280 
profissionais em 

processo seletivo

Prefeitura em Ação irá 
beneficiar mais de 35 

mil pessoas na região do 
Morada dos Pássaros
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n o processo a que o ex-governador 
Marconi Perillo responde, gerado pela 
operação Cash Delivery, exige ressar-
cimento de r$ 18 milhões de reais – 
valor corrigido da propinas que teria 
recebido da construtora odebrecht.

n A última contagem registra mais de 
20 candidatos a prefeito de Goiânia, 
mas, excluindo-se o atual prefeito 
Iris Rezende e o senador Vanderlan 
Cardoso, trata-se de uma lista de no-
mes tão fracos que dá vontade de rir. 

n os três jornais diários de Goiânia – 
o Popular, Diário da Manhã e o Hoje 
– deixaram de circular aos domingos, 
sob a desculpa de que, no sábado, pro-
duzem uma “superedição” válida para 
os dois dias. É uma piada.

n O ex-governador Marconi Perillo 
passou o fim-de-semana despa-
chando em Goiânia, em um esforço 
para costurar uma saída para a cri-
se aberta no PSDB com a decisão de 
Jânio Darrot de se afastar da presi-
dência do partido.

n É de se perguntar: por que o governa-
dor ronaldo Caiado, que vai bem com os 
seus projetos de reforma do Estado, in-
siste em manter a GoiásParcerias, esta-
tal que em 10 anos de existência nunca 
fechou uma única parceria?

n Um dos motivos da saída de Jânio 
Darrot da presidência do PSDB é o 
cofre vazio do partido: os repasses 
do fundo partidário estão cortados 
desde a época de Giuseppe Vecci, 
que não fez as prestações de con-
tas exigidas pela lei. 

n Mesmo com os gordos incentivos fis-
cais que recebiam – agora reduzidos pelo 
governador ronaldo Caiado –, 12 das 35 
usinas de álcool que operam em Goiás 
entraram em recuperação judicial e ou-
tras 10 estão em dificuldades. 

n Na surdina, o ex-vice e ex-governa-
dor José Eliton mandou uma carta ao 
diretório metropolitano do PSDB em 
Goiânia abrindo mão da sua possível 
candidatura a prefeito – alegando ra-
zões de ordem estritamente pessoal.

n a data base do funcionalismo estadu-
al não é cumprida há nove anos, com a 
conivência dos sindicatos que deveriam 
defender os servidores, mas só apare-
cem quando há projetos importantes 
para a categoria, na assembleia.

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

É consenso entre as poucas lideranças que restaram no PSDB que a ex-deputada es-
tadual Eliane Pinheiro não pode assumir o partido caso se confirme o afastamento do 
atual presidente Jânio Darrot  – ela ocupa a 1º vice-presidência e seria a solução na-
tural para cargo, não fora as suas vinculações com o empresário Carlos Cachoeira, que 
a levaram, em 2012, depois no curso da Operação Cas Delivery, a pedir demissão da 
chefia de gabinete do então governador Marconi Perillo. Todos reconhecem que a ex-
-parlamentar é jeitosa e tem uma vocação natural para a articulação política, qualidade 
que ela demonstrou com êxito durante o seu mandato na Assembleia, para o qual não 
se reelegeu, mas durante o qual se destacou como uma espécie de moderadora de bas-
tidores, benquista e bem recebida por todos os colegas. Mas seus antecedentes, se não 
atrapalharam a condução à vice-presidência, são impeditivos insuperáveis para a sua 
assunção ao comando partidário, muito embora ninguém tenha tido ainda a coragem 
de dizer qualquer coisa a ela. Quem mais chegou perto foi o deputado estadual Gustavo 
Sebba, filho de Jardel, que deu entrevistas propondo uma saída que ouvisse todos os 
segmentos do partido – claro, que venha a ser favorável à escolha do próprio pai.
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coNtaiNERS EM EScolaS FaZEM MaiS UMa VítiMa EM GoiÁS
a utilização de containers, mesmo melhorados, para ampliar o número de vagas em escolas públicas em Goiânia continua gerando vítimas. 
agora, morreu um trabalhador que instalava um piso em uma dessas salas modulares no colégio Municipal ana das neves – “sala modular” 
é o eufemismo utilizado para denominar esse tipo de instalação provisória que se espalhou pelo Estado e é usado à larga pela prefeitura da 
capital, em razão do seu baixo custo. Como se sabe, o material utilizado é altamente inflamável, tanto que essa última vítima perdeu a vida ao 
utilizar um aparelho de solda, que levou à explosão de uma das paredes. Vale lembrar que a tragédia do centro de treinamento do Flamengo 
conhecido como ninho do Urubu, quando 10 rapazes perderam a vida em um incêndio, também envolveu containers desse tipo. isso deveria 
ser proibido em Goiás, mas continua sendo usado não só em Goiânia, como em inúmeros municípios.

JaRDEl SEBBa EStÁ EM caMpo paRa aSSUMiR o coMaNDo DoS tUcaNoS
o ex-presidente da assembleia e ex-prefeito de Catalão jardel Sebba está ostensivamente em campo trabalhando para assumir a presidência 
estadual do PSDB, já que está praticamente confirmado o afastamento do prefeito de Trindade Jânio Darrot – que reafirmou recorreu a uma 
certa ironia para enfatizar que está à disposição para colaborar com o partido, porém... à distância. ocorre que, como gato escaldado tem 
medo de água fria, jardel dessa vez mostra-se cauteloso e evitar agir em público, o que fez há nove meses atrás e acabou até sendo preju-
dicial, quando, na última hora, foi obrigado a engolir a unção de jânio Darrot pelo ex-governador Marconi Perillo – que é quem dá as cartas 
entre os tucanos e ninguém contesta. O fato de ter um filho deputado estadual, Gustavo Sebba, atrapalha a postulação do político catalano: 
muitas vezes, há bases sendo disputadas por parlamentares no interior e pode ser que o presidente do partido tenha força para resolver, 
favorecendo os seus e ferrando os eventuais adversários internos. Havendo risco de parcialidade, há veto.

oaB NacioNal pRoVa QUE lÚcio FlÁVio NÃo poDERia aDVoGaR paRa a ENEl
ao aceitar advogar para a Enel, o presidente da oaB-Go Lúcio Flávio de Paiva atraiu críticas de adversários, mas 
também de correligionários. Aparentemente, trata-se de um trabalho supostamente profissional, porém não neu-
tro e incompatível com as suas funções institucionais, já que compete à instituição – e ela o tem feito historicamen-
te – a defesa dos interesses gerais da sociedade que, no caso da companhia italiana, são de completa insatisfação e 
questionamento. Uma lição para Lúcio Flávio pode ser tirado da oaB nacional, que resolveu entrar na justiça contra 
a decisão do Banco Central de autorizar a cobrança de taxas em contratos de cheque especial mesmo se o corren-
tista não usar o limite. imaginem só, leitora e leitor, se o presidente da oaB aceitasse advogar para os bancos? Seria, 
claro, motivo para a sua deposição. Quanto a Enel, em Goiás, é a mesma coisa. Diretores da oaB-Go podem exer-
cer suas atividades jurídicas, sim, mas não indo contra os interesses coletivos aos quais se obrigaram a zelar 
quando se candidataram e foram eleitos para as suas funções classistas, abrindo mão dos possíveis lucros.

cRiStiaNE ScHMiDt Vai BEM Na SEcREtaRia Da EcoNoMia poRQUE taMBÉM tEM... SoRtE
a economista carioca Cristiane Schmidt é um sucesso como secretária da Fazenda, depois de elevar a arrecadação de iCMS em 2019 em mais 
de r$ 1,5 bilhão – o que, por se tratar de dinheiro vivo, talvez tenha sido o que mais ajudou o governador ronaldo Caiado a encontrar um 
certo alívio para as contas da sua gestão (pesaram também a liberação de r$ 1,8 ou um pouco mais dos depósitos judiciais e a suspensão 
do pagamento das parcelas da dívida, decretada pelo STF, que já ultrapassou R$ 2 nilhões e foi prorrogada até abril). É como se diz: se nem 
tudo é de autoria da Dra. Cristiane, mas ela mostrou que tem sorte – e esse é um fator, imponderável, que pesa muito. Quem não tem, dança. 
Exemplo: sua antecessora ana Carla abrão Costa não se saiu bem porque era, entre outras falhas, era azarada. 

EliaNE piNHEiRo EStÁ VEtaDa paRa ocUpaR a pRESiDÊNcia Do pSDB
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Bolsonaro sanciona Orçamento 
com fundo eleitoral de R$ 2 bi

o presidente Jair 
Bolsonaro san-
cionou sem ve-

tos a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2020. O 
anúncio foi feito ontem 
(17), pouco antes das 
23h, pelo ministro-che-
fe da Secretaria-Geral 
de Governo, Jorge Oli-
veira, num post na rede 
social Twitter.

A expectativa é que 
a publicação saia no 
Diário Oficial da União 
de segunda-feira (20). 
O Orçamento, o primei-

ro elaborado durante a 
gestão de Bolsonaro, foi 
sancionado com o fundo 
de R$ 2 bilhões para o 
financiamento de cam-
panhas eleitorais.

Com previsão de re-
ceitas e despesas totais 
de R$ 3,687 trilhões para 
2020, a LOA foi aprovada 
em 19 de dezembro pelo 
Congresso Nacional. O 
texto tinha até 30 dias 
para ser sancionado.

O Orçamento deste 
ano destina R$ 2.375,8 
trilhões para o Orça-
mento Fiscal, R$ 1.189,7 
trilhão para a Seguri-
dade Social, e R$ 121,4 
bilhões para os inves-
timentos das estatais. 
Para a rolagem (reno-
vação) da dívida públi-
ca, estão reservados R$ 

917,1 bilhões.
A LOA projeta cota-

ção média do dólar a 
R$ 4 e crescimento de 
2,32% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas no 
país). A inflação oficial 
pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), está prevista em 
3,53% neste ano. A meta 
da taxa de juros básica, 
a Selic, é de 4,40%. A 
meta fiscal para o défi-
cit primário do Governo 
Central (Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e 
Banco Central) ficou em 
R$ 124,1 bilhões, ante 
R$ 139 bilhões em 2019.

Este será o quarto 
exercício financeiro con-
secutivo de cumprimento 
da emenda constitucional 

do teto dos gastos, que 
limita o crescimento das 
despesas públicas pelos 
próximos 20 anos. Em 
2020, as despesas primá-
rias não poderão ultra-
passar R$ 1.454.470,30.

Para este ano, o Orça-
mento estima déficit da 
Previdência em R$ 326,1 
bilhões, o equivalente 
a 4,3% do PIB (Produ-
to Interno Bruto, soma 
das riquezas produzidas 
no país). Desse total, R$ 
241,2 bilhões correspon-
dem ao déficit da Previ-
dência Social, que englo-
ba os trabalhadores da 
iniciativa privada e das 
estatais; R$ 43 bilhões do 
regime dos militares e R$ 
41,8 bilhões do regime 
próprio dos servidores 
públicos federais civis.

anúncio foi feito 
pelo ministro 
jorge oliveira 
no Twitter Jo
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Por fatores históricos e políticos, Aparecida de Goiâ-
nia abriga há várias décadas o Complexo Prisional, 
cuja criação remonta ao início da década de 1960 

com a abertura do Centro Penitenciário de Atividades 
Industriais do Estado de Goiás (Cepaigo), para onde ini-
cialmente foram trazidos os condenados que se encon-
travam na Casa de Prisão Provisória (então sediada no 
Centro de Goiânia). Aos poucos, o Complexo Prisional 
expandiu-se e hoje conta com cinco estabelecimentos 
penais, sendo a Penitenciária Coronel Odenir Guimarães 
(custódia de condenados no regime fechado do sexo 
masculino), a Casa de Prisão Provisória (presos provisó-
rios do sexo masculino e feminino), a Colônia Industrial 
e Agrícola do Estado de Goiás (condenados no regime 
semiaberto do sexo masculino), a Penitenciária Femini-
na Consuelo Nasser (condenados no regime fechado do 

sexo feminino) e o Núcleo de Custódia. Com o passar do 
tempo, o Complexo Prisional se tornou a maior concen-
tração de presos do Estado, sendo palco de rebeliões e 
revoltas devido, principalmente, à incapacidade do es-
tado de manter os presos em local adequado conforme 
previsto na Lei de Execução Penal. 

Essa concentração de detentos, provisórios, con-
denados, alguns presos somente à noite, transforma-
ram a região em uma área de insegurança, palco de 
situações de tensão, como tentativa de fuga, rebeli-
ões. Ao mesmo tempo, a região industrial onde está 
encravado o Complexo Prisional também cresceu de 
forma exponencial e continua a atrair empresas de 
médio e grande porte que precisam de tranquilidade 
para desenvolver suas atividades.

Por isso, nas duas últimas décadas a classe empre-
sarial do município, mais recentemente liderada pela 
Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Re-
gião Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag), tem se 
movimentado e envidado esforços junto aos órgãos 
estaduais principalmente para a desativação do Com-
plexo Prisional, com a transferência dos presos para 
uma área mais afastada e com estrutura adequada, 
como determina a lei. Conseguimos muitas promessas, 
cálculos foram feitos sobre o custo dessa transferência, 
mas nada saiu do papel. Nossa última luta era para a 
retirada do Regime Semiaberto de onde se encontra 
atualmente, em espaço totalmente inadequado, tanto 
que havia sido interditado parcialmente para reforma 
após ter sua estrutura danificada em rebelião ocorrida 
no dia 1º de janeiro de 2018. 

Por isso, o acordo firmado entre Ministério Público 
Estadual, consórcio responsável pela construção do 
Complexo Empresarial Metropolitano (CEM) e Governo 
de Goiás, através da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás (Codego), Diretoria-Geral de Ad-

ministração Penitenciária (DGAP), atende às demandas 
dos empresários da região. Ainda que a solução ideal 
reivindicada pelos empresários seja a retirada total do 
Complexo Prisional, sabemos das dificuldades de se 
efetivar uma medida como esta, por isso vamos por 
etapas. Nos parece razoável e um grande avanço a defi-
nição do mês de outubro para início das obras do novo 
prédio do Regime Semiaberto, que terá 312 vagas.

Diante disso, estamos publicamente agradecendo 
ao governador Ronaldo Caiado por ter se empenhado 
na solução desse grave problema. A solução veio pela 
capacidade de diálogo e bom senso do presidente da 
Codego, Marcos Cabral, do diretor-geral de Administra-
ção Penitenciária, Coronel Wellington Urzêda, do pre-
sidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), Pedro Sales, do secretário estadual de 
Indústria e Comércio, Wilder Morais, a quem também 
parabenizamos pelo trabalho e competência.

Não poderíamos deixar de também agradecer, pela 
capacidade de diálogo e competência, ao promotor de 
Justiça Marcelo Celestino, que tão bem representa o 
Ministério Público Estadual na área de Execução Penal, 
e ainda ao Poder Judiciário, que chancela toda a exe-
cução penal no estado. Quando se chega a um acordo, 
todos ganham. Os méritos são de todos os envolvidos.

Por fim, gostaria se apelar à sensibilidade do gover-
nador Ronaldo Caiado para que não permita a desativa-
ção do tratamento a dependentes químicos oferecido 
pelo Credeq em Aparecida de Goiânia. Consideramos 
que o ideal seria a ampliação do atendimento, porque 
o que mais sobrecarrega o sistema prisional é a depen-
dência, o uso e a comercialização de drogas.

* Por Maione Padeiro é presidente da 
Associação Comercial, Industrial e Empresarial 

da Região Leste de Aparecida de Goiânia – Acirlag

Parabéns, governador Caiado, por resolver o problema 
do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia
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Educação convoca mais 280 
profissionais em processo seletivo

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Educação e Esporte 
(SME), publicou na última 
quarta-feira (15/1) edital de 
convocação de 280 profis-
sionais aprovados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado 

2/2019. Publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM), 
o chamamento conta com 
pedagogos e professores 
de áreas como matemática, 
português, artes visuais e 
educação física.

O Processo Seletivo 
2/2019 é destinado ao provi-

mento de vagas oriundas de 
vacâncias, aumento de de-
manda, aposentadorias, exo-
nerações, óbitos, ampliações 
de novas unidades e salas 
modulares, além da munici-
palização de algumas escolas 
de Ensino Fundamental.

A convocação foi feita 

por região, de acordo com a 
inscrição de cada candidato. 
Os candidatos têm os dias 
17/1, 20/1 e 21/1, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, para 
comparecem à sede da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação e Esporte (SME), Rua 
226 com Rua 236, nº 794, 

Setor Leste Universitário, 
munidos de todos os docu-
mentos exigidos em edital. 

O processo seletivo tem 
validade de um ano, po-
dendo ser prorrogada por 
igual período ou, ainda, até 
60 dias após a homologação 
do Concurso Público, nomea-

ção e posse de servidores 
concursados. O resultado, 
assim como a documen-
tação exigida, pode ser 
verificado no link: https://
www.goiania.go.gov.br/
Download/legislacao/dia-
riooficial/2020/do_202 
00110_0000 07215.pdf.

Lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (15/1). Candidatos tem até o dia 21/1 para 
comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) para munidos de documentação exigida
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Prefeitura em Ação irá beneficiar mais de 35 mil 
pessoas na região do Morada dos Pássaros
A primeira edição do Pre-
feitura em Ação deste ano 
será lançada na próxima 
segunda-feira, 20, a partir 
das 8h. A ação acontecerá 
no campo de futebol sin-
tético do Setor Morada dos 
Pássaros. A expectativa da 
organização é atingir dire-
ta e indiretamente mais de 
35 mil pessoas que moram 
em bairros da região bene-
ficiada com essa 22ª edição, 
como o setor Morada dos 
Pássaros, Cidade Vera Cruz, 
Jardim Itapuã, Mansões Pa-
raíso, American Park, Parque 
Floresta e Bairro Cardoso.

Ao longo de toda se-
mana centenas de servi-
dores das secretarias de 
Desenvolvimento Urbano, 

Mobilidade, Infraestrutu-
ra e Saúde irão realizar 
ações como roçagem de 
lotes baldios, retirada de 
entulho, limpeza de ruas, 
poda de árvores, troca de 
lâmpadas, revitalização 
da sinalização de trânsito, 
pintura de meio fio, opera-
ção tapa buraco e recape-
amento das principais vias 
dos bairros beneficiados 
entre outras ações como o 
combate ao Aedes.

“Essas ações melhoram 
a qualidade de vida das 
famílias que moram nos 
bairros beneficiados. Os 
serviços de limpeza, ma-
nutenção e infraestrutura 
mudam o visual dos bair-
ros, melhoram a mobilida-

de, a segurança e também 
elevam autoestima da 
população local”, aponta 
o prefeito Gustavo Men-
danha sobre o mutirão de 
serviços realizados pela 
Prefeitura de Aparecida.

Arrastão contra a den-
gue – Todas as residên-
cias e estabelecimentos 
comerciais dos bairros 
que receberão os servi-
ços serão visitados pelos 
agentes de endemias que 
farão vistoria na operação 
de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti que trans-
mite Dengue, Zika Vírus e 
Chikungunya. A visita tam-
bém tem como objetivo 
conscientizar moradores 
sobre o risco das doenças 

e dos cuidados que cada 
um deve ter para evitar a 
proliferação do mosquito.

Durante cada edição do 
Prefeitura em Ação, o pre-
feito Gustavo Mendanha 
visita os bairros beneficia-
dos, conversa com líderes 
comunitários e moradores 
para entender melhor a 
realidade da região. Se-
gundo ele, essa iniciativa 
aproxima o cidadão da 
administração da cidade. 
“Na semana do Prefeitura 
em Ação, nosso gabinete 
se torna itinerante, percor-
rendo os bairros que re-
cebem os serviços. Assim, 
conseguimos ouvir de per-
to as reivindicações da po-
pulação. Essa proximidade 

contribuiu para que possa-
mos estabelecer priorida-
des para os bairros”, expli-
ca o gestor municipal.

Atendimentos
Além dos serviços de 

limpeza e infraestrutura, 
o Prefeitura em Ação tam-
bém oferece mais de 120 
tipos de atendimentos gra-
tuitos à população. Nesta 
edição, eles serão disponi-
bilizados na sexta-feira, 24, 
e no sábado, 25, na Escola 
Municipal Ari Caetano lo-
calizada na Avenida B, no 
Setor Cidade Vera Cruz.

Serão disponibilizados 
exames oftalmológicos, 
emissão de documentos 
como Carteira de Identida-

de, Passaporte e Cartão do 
Idoso, ultrassonografia para 
gestantes, atendimento 
odontológico, encaminha-
mento ao mercado de tra-
balho através do SINE, do-
ação de mudas, assistência 
jurídica, foto 3×4, orienta-
ções nutricionais, atividades 
culturais e outras.

A organização do Pre-
feitura em Ação destaca 
que alguns atendimen-
tos como, por exemplo, 
emissão de documentos 
e consultas odontológicas 
são realizados mediante 
disponibilidade de vagas 
e distribuição de senhas. 
Assim, os interessados de-
vem chegar mais cedo ao 
local do evento.
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coca cola sHoEs
a Coca-Cola Shoes olhou pro futuro 

sem deixar sua identidade marcante, e 
mostrou que começou o ano com muitas 

novidades e antenada nas tendências 
mundiais. na noite desta quinta-feira (16), 

a marca realizou uma festa com desfile, 
na zona sul do  rio de janeiro. a cantora 

Lellê abriu a passarela com show, e ao lado 
de suas dançarinas, apresentaram o novo 

momento da marca.

coMPlEXo TRiBUs
Com a correria do dia a dia Goiânia ganhou 

um complexo perfeito para quem tem 
a agenda agitada. o Complexo Tribus, 

localizado no jd. américa foi idealizado por 
dois empresários visionários de Brasília 

que tiveram a genial ideia de unificar salão 
de beleza, barbearia, estudio de tatuagem, 

bar e brinquedoteca. no complexo você 
encontra o salão Sublime, a barbearia 

e bar Tribus, o Gil Tattoo, além de uma 
ampla brinquedoteca para as crianças 

curtirem enquanto os pais se cuidam ou 
aproveitas as inúmeras possibilidades do 

complexo.

iTa cENTER PaRK
Com cerca de 12 anos de tradição no 

estacionamento externo do Flamboyant 
Shopping o ita Center Park desembarcou 
em Goiânia para mais uma temporada de 
diversão. Desta vez as opções vão desde 

brinquedos para crianças como para os 
que gostam de muita adrenalina. Para 

brincar, é preciso comprar um passaporte 
que dá direito a curtir todas as atrações. 

Todos os visitantes que levarem um 
acompanhante pagam meia-entrada. 

Aqueles que não desejam utilizar os 
brinquedos, mas desejam acompanhar 
alguém dentro do parque, pagam pelo 

ingresso de acesso. o ita Center Park 
possui ainda uma área alimentação para 

toda a família e vagas de estacionamento.

McsHaKEs
A estação mais quente do ano ganha 

sabor especial com os novos McShakes 
do McDonald’s . os sabores ovomaltine, 

Chocolate Kopenhagen, Prestígio e 
Morango agora estão mais cremosos e 
ganham um uma cobertura especial de 

chantilly para arrematar. Com o já famoso 
mix de baunilha feito de leite, as novas 

receitas foram desenvolvidas após uma 
série de pesquisas com os consumidores e 

chegam para promover uma experiência 
muito mais prazerosa.  

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Coletivo Jovem - Com o objetivo de conectar jovens a oportunidades de emprego, o Coletivo Jovem anuncia a abertura 
de mais um ciclo de capacitação e desenvolvimento profissional, com foco em temas como Comunicação, Marketing e 
Vendas e Produção de Eventos, para aqueles que tenham entre 16 e 25 anos, que estão cursando ou já concluíram o Ensino 
Médio. As inscrições estarão abertas de 22 a 31 de janeiro ou enquanto houver vagas. Para matricular-se no curso, os 
interessados devem se dirigir a unidade do Coletivo Jovem que fica situada em Goiânia-GO. 

BBQ Mix - As irmãs influenciadoras digitais Flávia e 
Poliana Toledo se divertiram no esquenta do Festival 
BBQ Mix, realizado no Passeio das Águas Shopping.

2 3

4

Parceria - a rede de franquia tioBák e a estilista Lara Vaz, fundadora 
da marca de camisas QUIM, unirão mais uma vez moda e gastronomia. 
Em março deve sair da “chapa” uma nova coleção assinada por ela.
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Mentoria - o presidente da Caramuru alimentos, 
alberto Borges, estará em Goiânia na próxima 
terça-feira (21), para uma mentoria promovida pelo 
LiDE Futuro. Ele compartilhará histórias de sucesso e 
mostrará como as oportunidades surgem nas crises.
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empregos
a Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CnC) avalia que a oferta 
de vagas temporárias para o final de 2019 foi a maior em seis anos. Segundo a CnC, foram 
contratados 91 mil trabalhadores temporários no fim de ano. o número é 4% maior do que o 
registrado em 2018 (87,5 mil). o natal é a principal data comemorativa do varejo e movimen-
ta r$ 35,9 bilhões em 2019. Desta forma, São Paulo (22,6 mil), Minas Gerais (10 mil), rio de 
janeiro (9,4 mil) e rio Grande do Sul (7,6 mil) concentram mais da metade (54%) da oferta de 
vagas. Para atender a demanda do mercado de trabalho a startup Goowit, rede social que une 
desempregados e empresas utilizando tecnologias avançadas chega ao mercado para fazer o 
match entre empresas e desempregados. ao todo, foi investido r$ 1,4 milhão no desenvolvi-
mento de tecnologias e parcerias para compor a rede social, e a expectativa é que o Goowit 
atinja r$ 1 bilhão em faturamento até 2022. 

Hambúrguer
a rede de franquia tioBák e a estilista Lara Vaz, fundadora da marca de camisas QUiM, unirão 
mais uma vez moda e gastronomia. Em março deve sair da “chapa” uma nova coleção assina-
da por ela, que também assume como nova embaixadora da marca, e inspirada nos produtos 
vegetarianos da hamburgueria.

atividade econômica
o Índice de atividade Econômica, do Banco Central (iBC-Br), que avalia a evolução da ativida-
de econômica brasileira, apresentou alta de 0,18% em novembro de 2019, frente a outubro. 
Em relação a novembro de 2018, houve crescimento de 1,10%. Em 12 meses encerrados em 
novembro, o indicador teve aumento de 0,90%. o iBC-Br incorpora informações sobre o nível 
de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Flamengo
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Feriados em dias úteis podem gerar 
perda de R$ 20 bilhões este ano

À exceção das ativi-
dades econômicas 
ligadas ao turismo, 

o comércio nacional deve 
ter neste ano prejuízo de 
cerca de R$ 19,6 bilhões 
com os feriados que caem 
em dias úteis, 12% a mais 
que as perdas registradas 
em 2019, que ficaram em 
torno de R$ 17,4 bilhões. 
A estimativa foi divulgada 
nesta sexta-feira (17) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). A en-
tidade diz que os feriados 
em dias úteis reduzem o 
nível de atividade do co-
mércio que, por outro lado, 
pode enfrentar aumento 
dos custos de operação.

De acordo com o eco-
nomista da CNC Fabio 

Bentes, por causa das ho-
ras extras que têm de ser 
pagas aos empregados, a 
folha de pagamento é a 
principal fonte dos prejuí-
zos impostos ao comércio 
pelos feriados. “O peso 
relativamente elevado da 
folha de pagamentos na 
atividade comercial acaba 
comprimindo as margens 
de operação do setor” por 
causa do fechamento das 
lojas, ou da diminuição 
do fluxo de consumidores, 
disse Bentes. Ele acrescen-
tou que isso acaba ocorren-
do mesmo que as vendas 
sejam parcialmente com-
pensadas nos dias ime-
diatamente anteriores ou 
posteriores aos feriados. 

Bentes destacou que 
o único feriado que não 

impactará o setor do co-
mércio é o da Proclama-
ção da República, em 15 
de novembro, que cairá 
em um domingo.

Segundo a CNC, cada 
feriado diminui a rentabi-

lidade média do setor do 
comércio, incluindo varejo 
e atacado, em 8,4%. Para 
os segmentos de hiper e 
supermercados, lojas de 
utilidades domésticas e 
de vestuário e calçados, 

que respondem, juntos, 
por 56% do emprego no 
varejo nacional, as taxas 
de perdas mensais atin-
gem11,5%, 11,6% e 16,7%, 
respectivamente.

Os estados que ten-

dem a concentrar 57% das 
perdas estimadas são São 
Paulo (menos R$ 5,62 bi-
lhões), Minas Gerais (-R$ 
2,09 bilhões), Rio de Janei-
ro (-R$ 2,06 bilhões) e Pa-
raná (-R$ 1,42 bilhão).

Em 2020 só o feriado da Proclamação 
da república será em um domingo
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O empresário Fábio Sodré inaugura na manhã de sábado, dia 1ª de 
fevereiro, a Escola Oficial do Flamengo em Goiânia, com a presença 
do ex-jogador do Flamengo Adílio (campeão mundial pelo clube). O 
espaço sediado no Goiânia Society (no Parque Amazônia) contará com 
aulas de futebol masculino e feminino, coordenadas e avaliadas por 
equipe técnica formada pelo Clube Regatas Flamengo. 
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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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taekwondo

Atleta faz planos para 
novas medalhas em 2020

o  ano de 2019 foi 
um dos mais vito-
riosos da carreira 

da atleta que atualmen-
te mora em São Paulo. 
Entre os títulos conquis-
tados nos seus 15 anos 
de carreira no esporte 
foi campeã das seletivas 
nacionais para Seleção 
Brasileira Taekwondo e 
Seleção Brasileira Militar.

Há quatro anos Valé-
ria Rodrigues ingressou 
como militar na Mari-
nha do Brasil, no Rio de 
Janeiro, mas optou por 
continuar morando em 
São Paulo. Ela considera 
o ingresso no serviço mi-
litar como uma importan-
te conquista para toda a 
vida. “A minha incorpora-
ção à Marinha do Brasil 
foi o evento mais impor-
tante para o meu cres-
cimento como atleta de 
alto rendimento”, pontua.

Valéria Rodrigues 

lembra que no ano pas-
sado conseguiu o 10º 
título no esporte, além 
de várias conquistas em 
campeonatos interna-
cionais. “Fui 9ª lugar no 
campeonato mundial 
de Taekwondo, 3º lugar 
no torneio Dominicana 
Open, rgo campeã do 
Luxemburgo Open, 3ª 
lugar no Áustria Open, 
2º no Canadá Open, 2º 
no Chile Open e também 
3º President’s Cup Pan 
Am”, enumera.

A atleta goiana con-
siderou o ano de 2019 
um ano de superação na 
carreira. “Eu voltei para a 
Seleção Brasileira como 
titular e, assim como na 
Seleção Brasileira Militar, 
terminamos o ano en-
tre as oito melhores do 
mundo e isso para mim 
é um grande feito”, come-
mora. Valéria Rodrigues 
diz que para 2020 irá 

trabalhar para manter a 
titularidade na Seleção 
Brasileira e ainda brigar 
pelo primeiro lugar no 
Campeonato Pan Ameri-
cano de Taekwondo.

Colecionadora de títu-
lo, a atleta venceu o Cam-
peonato Sul-Americano 
em 2015, além de con-
quistar o 3º lugar Pana-
mericano de Taekwondo 
de 2009, o 3ª lugar no 
Campeonato Mundial 
Universitário em 2014 e 
o 2ª lugar no Campeo-
nato Mundial Militar de 
2018. Valéria, apesar de 
tantos títulos, sonha em 
ser campeã Panamerica-
na ainda neste ano e para 
2021 almeja conquistar 
o título de campeã Mun-
dial Civil e Militar de Ta-
ekwondo. “Vou em busca 
destes títulos quem sabe 
lutar por uma vaga em 
Paris 2024”, completa.

Para manter os treinos 

em dia Valéria Rodrigues 
tem o apoio da Secretaria 
de Estado de Esportes e 
Lazer de Goiás (SEEL-GO), 
da Unimed, além de rece-
ber Bolsa Atleta Federal e 
os rendimentos como mi-
litar da Marinha do Brasil. 
“Neste ano a SEEL e os 
seus programas de apoio 
estiveram presentes em 
todos os meses ajudan-
do muitos atletas como 
eu por meio do programa 
Pró-Atleta”, comenta.

Valéria Rodrigues faz 
planos para o futuro, mas 
por enquanto não pre-
tende deixar o Taekwon-
do. “Penso em contribuir 
como o meu esporte de 
alguma maneira, já que 
ele me proporcionou mo-
mentos incríveis e tam-
bém dar continuidade à 
minha profissão como 
fisioterapeuta”, conclui.  
(Renato de Paula | Especial 
para o Diário Central)

a atleta goiana Valéria rodrigues, dez vezes campeã brasileira de Taekwondo, 
faz um balanço positivo dos resultados alcançados em 2019 e pretende 
dar continuidade aos treinos para conquistar novas medalhas neste ano
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