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n ao tratar a dramática situação da 
Universidade Estadual de Goiás como 
a chegada de uma “Nova UEG” e o fim 
da “Velha UEG”, o governo do Estado 
ganhou em aprovação e mostrou uma 
comunicação estratégica acertada.

n A cada chuva, a queda rotineira de 
árvores em Goiânia é manchete de 
O Popular. Pelo menos é assunto de 
interesse, não uma excentricidade 
como matéria de um tarólogo com 
previsões para a política em 2020.

n o desempenho da arrecadação de 
iCMS em 2019, 1º ano do governador 
ronaldo Caiado, foi simplesmente es-
petacular, com um acréscimo de r$ r$ 
1,8 bilhão em relação a 2018. Prevê-se 
para este ano aumento maior.

n Como consequência dos ganhos 
da receita, juaneiro deve ser o 1º 
mês em que o governador Ronaldo 
Caiado, em regime de rotina finan-
ceiramente, pagará os salários do 
funcionalismo até o dia 31, que cai-
rá numa sexta. 

n o plano de governo que o depu-
tado Talles Barreto está preparando 
como pré-candidato a prefeito de 
Goiânia, pelo PSDB, é cópia do que 
Giuseppe Vecci apresentou em 2016, 
quando também tentou a mesma 
candidatura.

n Não é impossível que o ex-senador 
e atual secretário de Indústria & Co-
mércio Wilder Morais venha a figurar 
na chapa da reeleição do prefeito Iris 
Rezende como vice, com apoio do go-
vernador Ronaldo Caiado. 

n agora é lei em Goiás: bares , restau-
rantes e casas noturnas são obrigados 
a dar apoio a mulheres que se sintam 
em situação de risco. Trabalho do ad-
vogado júlio Meirelles, pré-candidato 
a presidente da oaB-Go.

n Apesar de ter desistido de postular 
a candidatura do PSDB  a prefeito de 
Goiânia sob a alegação de que voltou 
para a advocacia, o ex-vice e ex-go-
vernador Zé Eliton não está atuando 
profissionalmente na área do Direito. 

n a assembleia ainda seguirá na inati-
vidade por quase um mês e só retorna-
rá com as sessões plenárias a partir de 
18 de fevereiro, tendo como 1ª matéria 
importante a apreciar o projeto que 
institui o ProGoiás.

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

O governador Ronaldo Caiado iniciou 2020 com o mais completo domínio que um 
inquilino do Palácio das Esmeraldas já teve sobre a agenda política e administra-
tiva do Estado, que hoje está inteiramente condicionada ao seu projeto de gestão. 
Trabalhando contra, só existe uma oposição enfraquecida e em processo de esfran-
galhamento, incapaz de qualquer ação efetiva para contestar as escolhas que têm 
sido feitas pelo governador – marcadas pela responsabilidade fiscal e pelo feroz 
combate à corrupção. Não há dúvidas de que está em curso um processo aprofun-

dado de reforma do Estado, talhado pela visão de superação do modelo de dese-
quilíbrio entre receita e despesa que foi a regra dos últimos 20 anos e que 

não poderia mais ser tolerado. O que surpreende, no caso de Caiado, é que 
ele dá sinais de que pode ir bem à frente dessa meta, realizando uma 

gestão não só de ajuste da máquina administrativa, mas também 
com a entrega de obras importantes para a população, caso das 
Policlínicas, que têm potencial para revolucionar o atendimento 
médico às famílias carentes no interior do Estado. O momento é fa-
vorável ao governador, mais ainda ao sinalizar avanços e conquistas 
que podem ser fundamentais para a sua reeleição em 2022.
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QUE iRiS SE REElEJa paRa a pREFEitURa, paRa o BEM DE toDoS EM GoiÂNia
a expectativa para a eleição municipal de 2020 em Goiânia é totalmente favorável ao prefeito iris rezende, que desenvolve com tranquilidade e 
amadurecimento a melhor administração da sua vida. Somados todos os seus pretensos adversários, não se extrai uma única ideia interessante ou de 
algum modo valiosa para o maior centro urbano do Estado. infelizmente, só bobagens, que revelam a cabeça oca de todos os pré-postulantes e uma 
monumental falta de imaginação e ausência de preparo. E não se deve esquecer que iris ainda tem oito ou nove meses na prefeitura, tempo que ele vai 
multiplicar com o dinamismo que passou a imprimir à sua gestão de pouco mais de um ano para cá. Cada dia, face ao volume de obras e às soluções 
que não param de chegar para os desafios do dia a dia dos goianienses, vale por três ou quatro. Que Iris se reeleja, pelo bem de todos em Goiânia.

DEpUtaDo iNDicoU a MÃE paRa o GoVERNo coMo “NoME tÉcNico”
O deputado delegado Eduardo Prado finalmente se explicou sobre as nomeações que fez no governo do Estado, depois da acusação de que usou o 
mandato para nomear parentes e a própria mãe, Vânia Lúcia. “o governador pediu e eu indiquei nomes técnicos para ajudar na gestão”, cantarolou 
ele. É uma vergonha. “nomes técnicos”? o da própria mãe? nosso amigo parlamentar, na verdade, é um tremendo cara de pau e acha que todos nós, 
leitoras e leitor, somos bobos. Especialmente aqueles que votaram nele e esperamos que nunca mais o façam. 

1º aNo DE MaNDato DE VaNDERlaN No SENaDo NÃo tEM NaDa a DEStacaR
Já se escreveu nesta coluna que o panorama da próxima eleição em Goiânia pode ser definido como o prefeito Iris 
Rezende de um lado e um deserto de nomes e ideias de outro. Nem mesmo Vanderlan, talvez a candidatura de maior 
penetração entre a população depois de iris, consegue preencher esse vazio. o senador está prestes a fechar o 1º ano 
do seu mandato na mais alta Câmara Legislativa do país e tem pouco a apresentar na sua prestação de contas – o que 
só não o prejudica mais eleitoralmente porque cidadãs e cidadãos não têm noção do que é o Senado e para que serve, 
daí não existir maiores cobranças sobre o desempenho de Vanderlan e o que faz ou deixa de fazer em Brasília.

JÂNio DaRRot RESolVEU FicaR E aGoRa coRRE o RiSco Da DESMoRaliZaÇÃo
o que já se sabia, aconteceu: o prefeito de Trindade jânio Darrot pisoteou a própria palavra e acabou cedendo aos encantos do ex-governador Marco-
ni Perillo, aceitando seguir como presidente estadual do PSDB. Bastaram duas horas de conversa entre os dois para que se produzisse a decisão que 
Marconi alardeou com antecedência aos amigos e aliados: Jânio fica, iludido com a autonomia que ele reivindicava e que lhe foi garantida. O problema 
é que quem fez o compromisso tem um estilo imperial de fazer política e não é de assistir à passagem de nenhum andor sem se intrometer. ou seja: 
Marconi vai continuar interferindo nos assuntos do PSDB, partido que está na praça não para perseguir o seu próprio projeto político, mas para 
atender aos interesses pessoais do chefe dos tucanos em Goiás. Quem se esquecer desses dois condicionantes – o estilo de ação do ex-governador 
e a sua visão de que todos e tudo devem estar abaixo dos seus objetivos – simplesmente dança. 

FaÇaNHa DE JoSÉ NElto: Foi o DEpUtaDo QUE MENoS GaStoU EM 2019
o deputado federal josé nelto está investindo pesado, nas suas redes sociais, na reprodução de um levantamento do jornal o Globo, segundo 
o qual foi o segundo parlamentar que menos gastou os recursos da cota de gabinete da Câmara. obviamente, ele foi também o membro da 
bancada goiana que menos usou o dinheiro, disponível para que os deputados se alimentem, comprem combustível e façam despesas que, 
teoricamente, seriam justificadas pelo exercício do mandato.

caiaDo REiNa coM aGENDa aDMiNiStRatiVa E política
iNtEiRaMENtE MolDaDa ao SEU pRoJEto DE GoVERNo
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governo

Vice-governador apoia projeto para Goiás 
sediar Geoparque Mundial da Unesco 

o Estado de Goiás 
pode ser o 2º Geo-
parque da Unesco 

no Brasil. Essa é a proposta 
da coordenadora do Curso 
de Geologia e professora 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Joana de 
Paula Sanchez. Na manhã 
desta terça-feira (21), a 
professora e o jornalista, 
estudante de geologia 
na UFG, Juca Vascon-
celos estiveram com o 
vice-governador Lincoln 
Tejota para apresentar o 

projeto que insere Goiás 
na Rede Mundial de Ge-
oparques da Unesco.

Nos últimos 10 anos, o 
turismo na Chapada dos 
Veadeiros cresceu 300%. 
Esse número representa 
o potencial gigante da 
região para o desenvol-
vimento do Estado de 
Goiás. Diante disso, a 
professora Joana San-
chez deu início ao proje-
to, junto com o Grupo de 
Pesquisa e Extensão em 
Patrimônio Geológico da 
UFG, para tornar o Par-

que Nacional em um dos 
Geoparques Mundiais 
da Unesco.

Oito municípios goia-
nos seriam beneficiados 
com as estratégias de 
desenvolvimento socioe-
conômico regional: Alto 
Paraíso de Goiás, Cam-
pos Belos, Cavalcante, 
Colinas do Sul, Monte 
Alegre de Goiás, Nova 
Roma, São João D’Aliança 
e Teresina de Goiás.

O vice-governador 
acredita que o Governo 
de Goiás deve atuar para 

que a população encon-
tre oportunidades de 
progredir nos municípios 
onde vivem. “A parceria 
com a UFG irá empoderar 
as ações do nosso gover-
no. Estamos em sintonia. 
Temos um projeto de de-
senvolvimento para Goi-
ás, com muita responsa-
bilidade, assim como esse 
projeto dos geólogos da 
universidade federal”, 
afirmou Lincoln Tejota.

O objetivo de incorpo-
rar a Chapada dos Vea-
deiros à Rede Mundial de 

Geoparque é expandir o 
desenvolvimento, ao mes-
mo tempo em que garante 
a sustentabilidade e con-
servação do patrimônio 
geológico excepcional.

Uma das estratégias 
propostas pela professo-
ra Joana Sanchez é impul-
sionar atividades formati-
vas e educativas em todos 
os níveis acadêmicos, re-
lacionando as ciências da 
Terra e Meio Ambiente, 
para gerar consciência de 
questões essências para a 
humanidade.

“Eu acredito que é pos-
sível falar de desenvolvi-
mento e sustentabilidade 
no mesmo projeto. O pro-
cesso requer compromis-
sos firmes e parcerias coe-
sas. Vamos unir a expertise 
dos pesquisadores da UFG 
e o respaldo do Governo 
para que, além do desen-
volvimento estratégico, 
possamos envolver toda 
a comunidade local na 
proteção do patrimônio 
geológico da Chapada 
dos Veadeiros”, afirmou o 
vice-governador.

a proposta está 
sendo realizada 
pelo Grupo 
de Pesquisa e 
Extensão em 
Patrimônio 
Geológico 
da UFG; nos 
últimos 10 
anos, o turismo 
na Chapada 
dos Veadeiros 
cresceu 300% 

 Jo
ta

 E
ur

íp
ed

es
Semad

Justiça concede decisão 
revogando novas regras 
para ICMS Ecológico 
Após não se enquadrar nas 
novas regras do ICMS Eco-
lógico, o município de Mos-
sâmedes conseguiu nesta 
terça-feira (14) decisão con-
tra o Estado de Goiás, a qual 
determina que o Coíndice 
não leve em consideração a 
normativa n° 3 de 2019 da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), 
que está suspensa até jul-
gamento em definitivo.

O advogado tributarista 
André Abrão, que atua no 
caso, explica que a norma-
tiva alterava as regras para 

a entrega e comprovação 
da documentação para os 
municípios que pleiteiam 
o enquadramento no ICMS 
Ecológico. Isto fez com que 
o município, que antes esta-
va sempre se enquadrando 
em 3%, tivesse uma redução 
para 1,25%, por estar im-
possibilitado de cumprir as 
regras implementadas pela 
Semad no ano de 2019, haja 
vista que os atos já haviam 
sido praticados em 2018. 
Mossâmedes atingiu a pon-
tuação máxima para a ade-
são ao ICMS Ecológico em 
2018 e estava seguindo as 

normativas necessárias para 
a entrega dos documentos 
no ano seguinte.  

Em geral as regras do 
ICMS Ecológico são publica-
das em um ano para serem 
implementadas no ano se-
guinte, quando os municí-
pios precisam entregar a do-
cumentação para a Semad e 
somente no ano posterior o 
município receberá os recur-
sos. “O que aconteceu foi que 
a Secretaria alterou o sistema 
de comprovação das práticas 
ambientais implementadas 
em 2018 para cobrar dos 
municípios ainda em 2019”, 

explica André Abrão.  
A estimativa do advogado 

é de que cerca de 84 muni-
cípios do Estado foram pre-
judicados com estas novas 
regras. Entre eles está Mos-
sâmedes, que foi o município 
mais prejudicado na distri-
buição do Coíndice aplicado 
neste ano. A perda do muni-
cípio seria de 59,91% antes 
da decisão da Justiça. 

Não cabe mais recurso 
administrativo junto à Se-
mad. Os municípios que se 
se sentirem prejudicados só 
podem questionar o repas-
se por meio judicial.
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Detran alerta para golpe de boletos falsos

com a aproximação 
do calendário de pa-
gamento do Imposto 

sobre Propriedade de Veí-

culos Automotores (IPVA) e 
Licenciamento, os proprie-
tários devem ficar atentos 
para não cair em golpes. 
Nesse início de ano, já che-
garam, informalmente, ao 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás (Detran-
-GO) reclamações de que 
boletos falsos teriam sido 
enviados a residências de 
proprietários de veículos. 
Por isso, a orientação é que 
os proprietários verifiquem 
com atenção os dados im-
pressos no boleto antes de 
efetuar o pagamento.

Os contribuintes de-
vem checar no boleto, os 
dados do veículo, do De-

tran-GO e se o banco é a 
Caixa Econômica Federal. 
Na dúvida, segundo o di-
retor de Atendimento e 
Inovação do Detran-GO, 
coronel João Batista 
Freitas de Freitas Lemes, 
devem entrar no site 
www.detran.go.gov.br 
ou no aplicativo Detran-
GO On  e gerar um novo 
documento. Eles podem, 
ainda, procurar um pos-
to de atendimento pre-
sencial da autarquia ou 
unidade Vapt Vupt para 
obter o boleto.

Quando o proprietá-
rio do veículo paga um 
boleto falso, o dinheiro 

vai para uma conta de 
uma outra instituição 
financeira e os débitos 
permanecem em aberto, 
visto que não há nenhu-
ma ligação com o De-
tran-GO. Assim que hou-
ver uma queixa formal, 
a autarquia acionará a 
Polícia Civil para que o 
caso seja investigado.

Golpes pela internet
Em 2017, a tentativa 

de golpe contra os pro-
prietários de veículos 
ocorreu pela internet. Foi 
verificado que criminosos 
teriam criado domínios 
na web, com IPs no exte-

rior para dificultar o ras-
treio, e estavam gerando 
boletos falsos. Na época, 
a Gerência de Tecnologia 
da Informação bloqueou 
as páginas identificadas, 
mas alerta que elas po-
derão ser reativada se os 
falsários mudarem o IP 
novamente. Por isso, os 
usuários que optarem por 
gerar boletos pela inter-
net devem utilizar apenas 
o endereço do Detran-GO 
na rede, que é www.de-
tran.go.gov.br. A autarquia 
não se responsabiliza por 
boletos ou documentos 
gerados em qualquer 
outro domínio.

O Detran-GO só utiliza 
dois tipos de documen-
tos de cobrança: o Docu-
mento Único de Cobrança 
(DUA) e o boleto, que é 
entregue na residência 
do proprietário ou pode 
ser retirado em uma uni-
dade Vapt Vupt, no ende-
reço eletrônico www.de-
tran.go.gov.br ou gerado 
pelo aplicativo. No caso 
do boleto, aparece a lo-
gomarca e o número da 
Caixa Econômica Federal. 
Todos os boletos referen-
tes a serviços ou taxas do 
Detran-GO que estiverem 
ligados a outras institui-
ções são falsos.

a orientação 
é que os 
proprietários 
verifiquem com 
atenção os 
dados impressos 
no boleto antes 
de pagar
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mandados de busca

Operação Escobar combate grupo de 
agiotas que agia em Goiânia e Aparecida
A equipe da 4ª Delegacia 
Distrital de Polícia (DDP) 
de Goiânia realizou, nes-
ta terça-feira (21), a 
Operação Escobar con-
tra um grupo criminoso 
de agiotas que atuava 
em Goiânia e Aparecida 
de Goiânia. Foram cum-
pridos oito mandados 
de busca e apreensão, 
apreendidos 20 celula-
res e R$ 15 mil em notas 
de real, dólar, bolívar e 
peso colombiano.

A investigação come-
çou há cerca de 6 meses 

e identificou um esque-
ma controlado por pes-
soas estrangeiras, em 
especial venezuelanos. 
Eles são suspeitos de 
praticar os crimes de 
agiotagem, extorsão, es-
telionato e lavagem de 
dinheiro contra milhares 
de vítimas que contraí-
ram empréstimos.

O grupo atuava há 
quase 3 anos. Os autores 
procuravam pequenos 
comerciantes – como do-
nos de salão de beleza 
e chaveiro – ofereciam 

empréstimos sem com-
provação nem garantia e 
exigiam que a pessoa pa-
gasse já no dia seguinte, 
com juros que, ao final do 
mês, ultrapassam 30%.

O grupo crimino-
so operava ainda uma 
espécie de loteria ile-
gal que fazia sorteios, 
vendendo bilhetes que 
custavam até R$ 4,00 
para prêmios de R$ 500. 
Os pagamentos, porém, 
eram fraudados e as 
pessoas não recebiam os 
valores dos prêmios.
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EXPERiÊNcias 
sENsoRiais

Para reforçar o conceito exclusivo 
de lazer e bem-estar durante a 

temporada de Verão, o rio Quente 
promoverá o “Uma História sobre o 
Tempo”, que oferecerá experiências 

sensoriais em quatro ambientes 
mágicos e encantadores. a ideia é que 

os hóspedes possam conhecer, por 
meio de momentos lúdicos, o inCasa 

residence Club, projeto audacioso 
de sua unidade de negócio Vacation 

ownership, que traz para o mercado de 
tempo compartilhado um novo modelo 

em residências de férias: o fractional.

aRoMaTERaPia
a aromaterapia é uma opção de 

tratamento natural que utiliza as 
propriedades terapêuticas presentes 

nas moléculas químicas dos óleos 
essenciais. Essas essências são 

consideradas a “alma” da planta e são 
substâncias voláteis extremamente 

concentradas, podendo ser extraídas 
de diversas partes da planta. na área de 
atendimentos clínicos, cursos e SPa há 
14 anos, a naturóloga Giane Honorato 

Braga, do Mandarin SPa Urbano, 
explica que nas quatro unidades 

utilizam a aromaterapia desde que o 
cliente chega. Eles têm uma fórmula 

exclusiva e terapêutica EM SUa 
identidade olfativa, despertando já a 

sensação de bem estar e tranquilidade.

sicREDi
a Moody’s, uma das principais agências 

de classificação de risco de crédito do 
mundo, elevou as notas do Sicredi 

de aa2.br para aa1.br nos ratings 
corporativo e de emissor em escala 

nacional, ambos de longo prazo. a 
nova avaliação atesta a capacidade 

do Sicredi de manter métricas de risco 
de ativos acima da média do mercado 
de capitais durante crises econômicas 

e, ainda, de sustentar seu alto nível 
de capitalização e rentabilidade. 

na atualização, a agência também 
reafirmou todas as outras avaliações e 
classificações da instituição financeira 

cooperativa. Para o diretor de 
administração do Sicredi, Cesar 

Bochi, a avaliação da Moody’s 
reafirma o bom desempenho da 

instituição financeira, que se tornou 
modelo para o cooperativismo de 

crédito no Brasil e no mundo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Arte - o empresário antônio almeida, um dos mais celebrados galeristas do Brasil, esteve em Goiânia na última 
segunda-feira, dia 21 de janeiro, em busca de parceiras e negócios na capital goiana. Ele foi recebido pelo casal artista 
plástico Sando Torres e empresária Wanessa Cruz, da arte Plena Casa Galeria.

Novidade - o cantor e compositor igor Ferraz lança 
“Vai que a gente volta”, primeira faixa de seu novo 
DVD. a música, que é autoral, já está disponível em 
todas as plataformas digitais.

2 3

4

Encontro - o cantor Felipe Santos e o youtuber renato 
Sertanejeiro se encontraram, no último domingo (19), na 
Sunset Go Draft, em Goiânia.
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Bloquinho - a convite do Madalena Gastrobar, o 
badalado casal Karine Carrijo e Dj Mario Pires foram 
os escolhidos para anunciar que a bebida oficial do 
“Bloquinho do Mada” será a Skol Puro Malte. 
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Games e comunicação
a indústria dos games continua crescendo de maneira extraordinária: são mais de 2.4 bilhões de 
gamers em todo o mundo. Destes, grande parte é adepta de jogos online de diversos estilos. Estes 
jogadores online, estão se alienando da vida social? o livro amigos e Guildas: Performance, Mídia 
e agência em um MMorPG explora estes e outros assuntos sobre a atividade social dos gamers 
online. Fruto de uma dissertação de mestrado, o livro traz um resgate teórico dos games e da 
mídia digital em relação a conceitos da comunicação e principalmente das performances culturais. 
o lançamento será dia 6 de fevereiro, às 18h30 na Livraria Palavrear.

RatinG
A Moodys, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, elevou as 
notas do Sicredi de aa2.br para aa1.br nos ratings corporativo e de emissor em escala nacional, 
ambos de longo prazo. a nova avaliação atesta a capacidade do Sicredi de manter métricas de 
risco de ativos acima da média do mercado de capitais durante crises econômicas e, ainda, de 
sustentar seu alto nível de capitalização e rentabilidade. Na atualização, a agência também reafir-
mou todas as outras avaliações e classificações da instituição financeira cooperativa. O primeiro 
semestre de 2019 fechou com crescimento de 10% no resultado líquido, chegando à marca de r$ 
1,5 bilhão, e com patrimônio líquido que supera a marca dos r$ 16 bilhões. São resultados de uma 
participação muito ativa dos associados e de um modelo de negócio sólido e seguro.

investimentos estRanGeiRos
Em 2019, o Brasil subiu da sexta para a quarta posição entre os principais destinos de investimentos estran-
geiros no mundo. Segundo relatório da Conferência das nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad), o Brasil recebeu US$ 75 bilhões em investimentos externos no ano passado, contra US$ 60 bilhões 
em 2018. Os três primeiros lugares do ranking ficaram com os Estados Unidos, com US$ 251 bilhões; a 
China, com US$ 140 bilhões, e Cingapura, com US$ 110 bilhões. os US$ 75 bilhões que chegaram ao 
Brasil equivalem a mais da metade dos US$ 119 bilhões que a américa do Sul recebeu no ano passado.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Economia promove reunião para alinhar entendimento 
sobre decreto que trata da ordem de pagamentos
a secretária da Eco-

nomia, Cristiane 
Schmidt, promo-

veu uma reunião com os 
demais secretários de 
governo e superintende-
res de SGI para tratar do 
conteúdo do Decreto N° 
9.571, de 04/12/2019, que 
regulamentou a lei refe-
rente às ordens de paga-
mento de todos os órgãos 
do Executivo Estadual. O 
governador Ronaldo Caia-
do editou decreto regula-
mentando a norma a fim 
de dar mais transparência 
e lisura aos atos públicos, 
como parte de sua propos-
ta de governo com foco 
na transparência pública, 
uma obrigação legal que 
não vinha sendo cumprida 
pelo governo anterior.

O Secretário de Saú-
de, Ismael Alexandrino, 
avaliou o evento como 
fundamental. “Para nós, 
secretários de governo, 
este encontro realizado 
pela secretária Cristiane 

Schmidt foi fundamental. 
É importante esse alinha-
mento com a Secretaria 
da Economia, e também 
essa elucidação e expli-
cação quanto ao decreto 
para que possamos estar 
completamente adequa-
dos com o espírito do go-
vernador Ronaldo Caiado 
no que tange ao cumpri-
mento rigoroso da nossa 
quitação das dívidas ordi-
nárias e anteriores, e para 
que possamos ter nossas 
contas aprovadas no Tri-
bunal de Contas, além de 
uma organização finan-
ceira daqui em diante”, 
ressaltou Ismael.

Cristiane esclareceu que 
o decreto não foi elabora-
do exclusivamente pela 
Economia, mas que é uma 
responsabilidade de todos 
os gestores estaduais. “Ele 
foi feito a, no mínimo, qua-
tro mãos: Economia, CGE, 
PGE e Sead. Logo, essa 
apresentação pode ser de-
finida com uma reunião de 

trabalho para o esclareci-
mento de todas as dúvidas. 
Nosso objetivo é unificar o 
conhecimento e contribuir 
para que cada gestor faça 
melhor o seu trabalho”, ex-
plicou. Após a explanação, 
os participantes tiveram a 
oportunidade de fazerem 
perguntas que foram res-
pondidas pelos servidores 
que trabalharam na elabo-
ração da norma.

Para a secretária-ad-
junta da Economia, Gise-
le Barreto, o evento foi 
positivo. “Tivemos muito 
êxito, foi um trabalho de 
equipe e o nosso objetivo 
foi justamente esclarecer 
as dúvidas, não só as dú-
vidas recorrentes, mas to-
das as que foram coloca-
das aqui. E assim, seguir o 
decreto para evitar qual-
quer risco para o ordena-

dor de despesas e para o 
governador”, afirma.

A norma é um avanço, 
pois estabelece clareza 
na ordem de pagamentos 
a fornecedores, referentes 
principalmente às obri-
gações de bens, serviços, 
obras e serviços de enge-
nharia e locações. “Essa 
reunião foi fundamental, 
tanto para as áreas de 
SGI como para os secre-

tários. Esse evento deu 
o peso necessário para 
que seja dada a atenção 
e o cuidado necessários 
para a execução desse 
processo”, ressaltou o 
subsecretário de Tecno-
logia da Informação da 
Secretaria de Desenvol-
vimento, Túlio Werneck.

Conforme o texto, os pa-
gamentos em ordem cro-
nológica em todo o Estado 
referem-se principalmente 
às obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, 
serviços, obras e serviços 
de engenharia, locações e 
diferenças remuneratórias 
reconhecidas administra-
tivamente no âmbito do 
Poder Executivo estadu-
al. Entre as situações de 
exceção, além daquelas 
previstas na própria Lei nº 
8.666/93, estão a folha de 
pessoal e encargos sociais, 
obrigações tributárias, ser-
viços da dívida pública, 
precatórios e decisões ju-
diciais, entre outros.
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A assinatura do contrato da dupla Gustavo Moura e Rafael com a empresa Capital 
White para a abertura de cotas da carreira foi na última semana. O investimento é 
uma grande novidade no mundo financeiro e permitirá ao comprador das cotas a 
participação nos lucros da carreira da dupla que tem características exponenciais.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 22 DE janEiro DE 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Inscrições para Natação 
acontecem de 21 a 24 de janeiro

a partir de ontem, 21, 
as inscrições estão 
abertas para a mo-

dalidade Natação do pro-
grama Esporte em Ação, da 
Prefeitura.  São 130 vagas 
para crianças de 07 a 13 
anos no período matutino 
e vespertino, com aulas 
gratuitas na UniEvangéli-
ca. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 24 de ja-
neiro no departamento de 
Apoio Técnico, na Secreta-
ria de Esportes, localizado 
no Ginásio Internacional 
Newton de Faria.

Os interessados devem 
levar documentos pesso-
ais, tanto da criança quan-
to do responsável, além de 
declaração escolar. O ana-
lista de Esportes, Danilo 

Trombiero, explica como 
funcionará o método de 
escolha dos participantes. 
‘‘Por sorteio. Após todas as 
crianças serem inscritas, 
acontece o sorteio no dia 
27. As matrículas iniciam 
um dia depois’’, disse.  

Esporte em Ação
O programa desenvol-

vido pela Secretaria Muni-
cipal de Esportes atende, 
aproximadamente, 2,5 mil 
crianças em 20 modalida-
des, abrangendo diversos 
bairros da cidade. O Es-
porte em Ação tem como 
objetivo principal, preen-
cher o tempo ocioso com 
atividades esportivas e 
contribuir para a formação 
de um cidadão melhor.

Modalidade do programa 
Esporte em ação oferece 130 
vagas para crianças de 7 a 13 anos
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requisitos para inscrição da modalidade natação (130 vagas)
*Crianças de 07 a 13 anos (completos em 2020)
*Mínimo de 1,40m de altura
*Estudar em rede pública ou conveniada
*Levar documentos pessoais, tanto da criança quanto do re-

sponsável, e declaração escolar
Obs: alunos não assíduos nos anos de 2018 e 2019 não 
poderão se inscrever
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