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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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Deputados receberam mais de 345 mil visitas 
em seus perfis no Portal de Notícias em 2019

os 41 deputados 
estaduais recebe-
ram um total de 

345.389 visitas em seus 
perfis institucionais no 
Portal de Notícias da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) durante o 
ano de 2019. O perfil ins-
titucional é um espaço 
que contém informações 
de contatos, perfil bi-
bliográfico, links para as 
notícias produzidas pela 
assessoria de imprensa 
entre outras informações 
relevantes sobre cada um 

dos parlamentares.
Em sua 7ª legislatura, 

o deputado Álvaro Gui-
marães (DEM) começou 
liderando o ranking de 
acessos no mês de janei-
ro com 376 cliques em 
seu perfil institucional. 
Ele é presidente da Co-
missão de Direitos Huma-
nos, Cidadania e Legisla-
ção Participativa da Casa; 
é titular da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ); suplente 
nas comissões de Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos, de Tributação, 

Finanças e Orçamento e 
também de Turismo.

A partir do mês de fe-
vereiro até o mês de maio, 
foi o deputado estadual 
Amauri Ribeiro (Patriota) 
quem liderou a quantida-
de de acessos dos perfis 
institucionais da Casa de 
Leis. Em fevereiro ele obte-
ve 745 cliques; em março 
foram 511; em abril ele 
conquistou 719 acessos 
e, em maio, foram 530. O 
parlamentar só voltou a 
liderar o pódio de cliques 
no perfil institucional do 
Portal da Casa no mês de 

dezembro, quando teve 
455 visitas.

Amauri está em sua 
primeira legislatura e é 
vice-presidente da Co-
missão de Habitação, 
Reforma Agrária e Urba-
na do Poder Legislativo; 
titular das comissões de 
Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo; Criança 
e Adolescente; e de Direi-
tos Humanos, Cidadania e 
Legislação Participativa. 
Também é suplente da 
Comissão da Defesa dos 
Direitos do Consumidor, 
da Comissão de Serviços 

e Obras Públicas e da Co-
missão de Turismo.

Depois foi a vez do par-
lamentar Delegado Edu-
ardo Prado (PV) obter o 
maior número de acessos. 
Entre junho e novembro 
de 2019, ele alcançou nú-
meros recordes de cliques. 
No mês de junho seu perfil 
foi visitado 2017 vezes; em 
julho foram 5699 visitas. 
Já em agosto ele obteve 
14 mil acessos; setembro 
foram 6473 cliques; outu-
bro totalizou 9340 visitas 
e, por fim, em novembro, 
Prado teve seu perfil visu-

alizado 7073 vezes. 
O parlamentar tam-

bém está em sua pri-
meira legislatura. Ele é 
presidente da Comissão 
de Segurança Pública da 
Alego; titular da Comis-
são da Defesa dos Di-
reitos do Consumidor e 
da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Também é su-
plente da Comissão de 
Organização dos Muni-
cípios e da Comissão de 
Tributação, Finanças e 
Orçamento.

oS 41 
DEPUTaDoS 
ESTaDUaiS 
rECEBEraM 
UM ToTaL DE 
345.389 ViSiTaS 
EM SEUS PErFiS 
inSTiTUCionaiS 
no PorTaL DE 
noTÍCiaS Da 
aSSEMBLEia 
LEGiSLaTiVa DE 
GoiÁS (aLEGo) 
DUranTE o 
ano DE 2019

M
ay

ko
n 

Ca
rd

os
o

agehab

Caiado destaca desempenho de Glaustin 
da Fokus na Câmara dos Deputados

Ao entregar escrituras 
a moradores do Madre 
Germana II, governador 
reconheceu volume de re-
cursos indicados pelo par-
lamentar ao estado.

O primeiro ano de Glaus-
tin da Fokus (PSC) como 
deputado federal surpreen-
deu o governador Ronaldo 
Caiado (DEM), que ocupou 
o cargo por cinco manda-
tos entre 1991 e 2015. Em 
evento da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab) no 
último sábado (25), diante 

de moradores do Conjunto 
Madre Germana II, o diri-
gente estadual destacou o 
desempenho do parlamen-
tar estreante, que indicou 
em 2019 R$ 25,3 milhões 
em recursos para Goiás.

“Eu tenho um deputado 
federal aqui da divisa, ali 
do lado aparecidense, uma 
pessoa que nunca foi nem 
síndico de prédio, como 
ele mesmo diz”, comentou 
Caiado. “Quando o Glaustin 
falou para mim que seria 
candidato, eu avisei: ‘Meu 

amigo, não é fácil não!’ 
Mas ele foi lá, ganhou a 
eleição e tem conseguido 
representar o estado de 
Goiás em Brasília, trazendo 
verbas para nós nas áreas 
da educação, segurança 
pública e rodovias, assim 
como também tratamento 
de água e esgoto. Então, 
Glaustin, meu muito obri-
gado pelo seu empenho.”

No penúltimo fim de 
semana antes da volta às 
atividades na Câmara dos 
Deputados, Glaustin acom-

panhou Caiado em ação 
coordenada pela Agehab 
em dois bairros da região 
sudoeste de Goiânia, o Re-
sidencial Real Conquista e 
o Madre Germana II, onde a 
agência entregou 902 escri-
turas e coletou assinaturas 
de outras 426 famílias. O 
governador anunciou na so-
lenidade a destinação de R$ 
3 milhões para intensificar o 
programa de regularização 
fundiária urbana em muni-
cípios de todo o estado ao 
longo de 2020. 
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Parque da Família

O canteiro central que virou 
‘point’ em Aparecida de Goiânia

Praticar atividades 
físicas, bater papo 
com os amigos, 

passear com as crianças, 
reunir com a moçada da 
igreja, treinar algumas 
notas no violão ou curtir 
uma paquera. É possível 
fazer tudo isso em um 
parque linear cheio de 
atrações na região Cen-
tral de Aparecida.

Localizado na Avenida 
Independência, no Jardim 
Belo Horizonte, o Parque 
da Família oferece estru-
tura completa para que 
você e sua família possa 
viver momentos memo-
ráveis. Em mais de 13 
mil m² o frequentador 
pode desfrutar de duas 

academias abertas, uma 
enorme pista de cami-
nhada, ciclovia, parque 
infantil e um campo de 
futebol society.

E se durante o passeio 
ou atividade física bater 
aquele cansaço, ‘pregui-
cinha’ ou fome? Isso não 
é problema. O Parque da 
Família conta com deze-
nas de bancos em ma-
deira estrategicamente 
posicionados debaixo de 
grandes árvores como, 
por exemplo, um enor-
me Flamboyant que na 

primavera encanta pe-
las flores vermelhas que 
produz.

Construído no canteiro 
central de uma das aveni-
das mais movimentadas 
da cidade e em frente a 
um shopping, o Parque 
da Família é cercado por 
lojas de diversos seg-
mentos, inclusive, lan-
chonetes e sorveterias. Se 
preferir, o frequentador 
pode ainda fazer uma 
‘boquinha’ na praça de 
alimentação do centro de 
compras batizado com o 

nome da cidade.

O que fazer?
No Parque da Família 

você pode jogar dominó, 
cartas (tem várias mesi-
nhas espalhadas), passe-
ar com o ‘dog’, praticar 
slackline, caminhar, cor-
rer, malhar, andar de bi-
cicleta, fazer um pique-
nique no gramado bem 
como tirar muitas fotos .

O período com maior 
fluxo de pessoas é no 
finalzinho da tarde. Por 
volta das 17h30, o es-

paço de convivência já 
está repleto de pessoas 
que aproveitam a estru-
tura do local para movi-
mentar o corpo ou ape-
nas curtir o entardecer 
aparecidense. É bastante 
comum ver pais fazendo 
atividades físicas en-
quanto as crianças brin-
cam no parquinho.

Quem opta por vi-
s i tar  o parque no f i-
nal  do dia pode ‘est i-
car ’ o passeio, pois  o 
local  conta com ilu-
minação e agentes da 

Guarda Civil Munici-
pal (GCM) que garan-
tem a segurança dos 
frequentadores.

Transporte coletivo
Se utilizar transpor-

te coletivo, o visitante 
tem quatro opções de 
linhas: 031 (Terminal 
Garavelo/Terminal Ara-
guaia), 650 (Circular 
Sul via BR-453), 970 
(Terminal Araguaia / 
Santa Luzia) e 975 (Ter-
minal Araguaia/Termi-
nal Veiga Jardim). 

Parque da 
Família oferece 
estrutura 
completa 
para práticas 
de atividades 
físicas, lazer e 
convivência. 
Espaço recebe 
milhares 
de pessoas 
diariamente
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Goiânia

Educação orienta instituições sobre 
lista de materiais pessoais e escolares
A gratuidade do ensino 
público deve ser garan-
tida conforme a Cons-
tituição Federal, a Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) 
e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Todos os 
anos, a Secretaria Muni-
cipal de Educação e Es-
porte (SME) de Goiânia 
orienta às instituições o 
que é permitido solicitar 
aos pais e responsáveis 
no decorrer do ano letivo.

Neste ano, as unidades 
já receberam ofício circu-

lar com orientações espe-
cíficas. Para a igualdade 
de condições de acesso e 
permanência dos educan-
dos nas escolas e centros 
municipais de Educação 
Infantil (Cmei), não é per-
mitida a cobrança de taxas 
ou contribuição financeira 
aos alunos e responsáveis. 
As instituições podem so-
licitar materiais necessá-
rios ao uso individual das 
crianças e adolescentes.

Caderno, lápis, borracha, 
lápis de cor, apontador, ré-
gua e caneta são exemplos 

de objetos que compõem 
o material escolar do alu-
no e deve ser utilizado no 
andamento das atividades 
pedagógicas. De acordo 
com a Diretoria de Admi-
nistração Educacional da 
SME, esses itens o alu-
no deve trazer de casa. 
Para o Cmei, os pais das 
crianças matriculadas de-
vem providenciar objetos 
pessoais como: sabone-
te líquido, toalha, lençol, 
shampoo, condicionador, 
escova de dente, creme 
dental e fraldas.
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liQUiDa VERÃo
o Grupo Mega Moda, formado pelos 

shoppings atacadistas Mega Moda 
Shopping, Mega Moda Park e Mini 

Moda, realiza a 1a edição do Liquida 
Verão. até o dia 01 de fevereiro, 

clientes de Goiás e de todo o Brasil 
poderão aproveitar descontos de até 

70%. Ótima opção para renovar o 
guarda-roupa, o Liquida Verão Mega 

Moda terá peças de Modinha, no 
atacado, a partir de r$ 9,90, moda 

Fitness a partir de r$ 10, moda Praia 
a partir de r$ 15,99, jeans Feminino 

a partir de r$ 19,99 e masculino a r$ 
22,99. Também há peças Plus Size a 

partir de r$ 20, moda Masculina a 
partir de r$ 14,99, infantil a partir de 

r$ 10, e Festa a partir de r$ 80.

iNÍcio E REcoMEÇo
a odontóloga e doutora em 

dentística restauradora Paula de 
Carvalho Cardoso comemorou, nesta 

semana, o início demais um curso 
de especialização em Dentística 

restauradora na associação 
Brasileira de odontologia - aBo 
Goiás que coordenará até 2022 

em Goiânia, com 96 alunos entre 
brasileiros e sul-americanos. a 

profissional também aproveitou 
para comemorar o encerramento 
da especialização 2018-2020 que 

formou 72 dentistas.

DEsTiNos 
TURÍsTicos

o primeiro dos 9 feriados 
prolongados de 2020 é o Carnaval, 

que neste ano será de 22 a 25 de 
fevereiro (de sábado a terça) e, 

para quem quer aproveitar a data 
para viajar, a operadora CVC dá 

dicas de viagens para cada perfil 
de viajante – para quem viajar 

para descansar, agitar, viajando 
sozinho ou com família e amigos. 

Para quem busca tranquilidade 
em pleno Carnaval, destinos como 

Buenos aires na argentina, e a 
Serra Gaúcha (rS), são algumas 

das indicações contrafluxo da CVC. 
atualmente, as viagens podem ser 

customizadas nas mais de 1.400 
lojas da CVC no Brasil e o cliente 
vai adicionando os serviços que 
quiser no seu pacote, de acordo 

com o orçamento e dias de folga 
disponíveis.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Rei do Funknejo - o cantor e compositor Marcelo Martins lançou na última sexta (24), a música Popô de Mola. De autoria de 
Denner Ferrari e Felipe Goffi, o  funknejo é a primeira música dançante, no estilo em que é consagrado internacionalmente, que 
Marcelo lança após seguir carreira solo. o ritmo, que é uma mistura de sertanejo com funk carioca, traz de volta para Marcelo 
Martins o título de rei do Funknejo.

Almoço - o sócio-proprietário do outback Goiânia 
Shopping, Marcos Muriar, recebeu as cantoras do Grupo BFF 
Girls, Bia Toress, Giulia nassa e Laura Castro, para um almoço 
no restaurante. as artistas estavam de passagem pela cidade 
para divulgar o filme Melhor Verão das Nossas Vidas.

2 3

4

Revista - aline Lobo, Gerente de relacionamento e 
Merchandising, com Tiago Lopes, Supervisor de relacionamento 
e Thâmara Zaia, Gerente de Marketing do Mega Moda no 
coquetel de lançamento da nova revista Moda atacado

 D
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PALESTRA - Guru do empreendedorismo, rick Chester, 
faz nova palestra em Goiânia, na próxima quinta-feira (30) 
nos horários das 8h e 18h.
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motocicletas
a associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, Ciclomoto-
res, Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (abraciclo) prevê a produção de 
1.175.000 motocicletas em 2020, um 
aumento de 6,1% ante 2019, quando 
foram licenciadas 1.107.758 unidades. 
a entidade estima queda de 27,5% 
nas exportações, com as vendas passando de 38.614 para 28 mil unidades. o ín-
dice é melhor do que o registrado na comparação de 2018 com 2019, de - 45,3%.

Franquia
a açaí Concept, maior franquia de açaí do mundo, está com uma campanha de 
verão que ajuda a preservar o meio ambiente: a “amarzônia”. os clientes ga-
nham lindos copos colecionáveis, com estampas coloridas de três animais sím-
bolos da região: o tucano, a arara e a onça pintada. além de ajudar a preservar 
a natureza, pois os copos reutilizáveis reduzem em até 80% os resíduos, quem 
utiliza os copos refil colecionáveis ganha desconto.

impostos
De acordo com a receita Federal, a ar-
recadação de impostos federais em 2019 
totalizou r$ 1,537 trilhão, um crescimen-
to real de 1,69% em comparação ao ano 
anterior. Corrigido pela inflação, o valor 
chegou a r$ 1,568 trilhão, o maior volume 
desde 2014, de r$ 1,598 trilhão.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Setor de máquinas e equipamentos 
tem crescimento de 0,7% em 2019

o setor de máquinas e 
equipamentos teve 
alta de 0,7% na re-

ceita líquida de 2019 em 
comparação com o ano 
anterior. Segundo o ba-
lanço divulgado hoje (27) 
pela Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq), 
a receita líquida das indús-
trias de bens de capital fi-
cou em R$ 82,4 bilhões no 
ano passado, alcançando 
R$ 5,9 bilhões em dezem-
bro. O resultado do último 
mês representou uma que-

da de 5% em comparação 
com dezembro de 2018.

Exportações

As exportações tive-
ram uma queda de 7,2% 
em 2019, totalizando US$ 
9 bilhões. A queda foi in-
fluenciada pela retração 
de 18,1% nas vendas para 

a América Latina, com 
forte queda nas compras 
da Argentina (28,1%), 
Paraguai (23,8%) e Chile 
(9%). A região responde 
por 33,7% das vendas 
para países estrangeiros.

As exportações para a 
Europa também tiveram 
queda, com redução de 
27,9% no ano. Enquanto 

as vendas para os Estados 
Unidos cresceram 15% 
ao longo do último ano, 
com o país se tornando 
destino de 30,5% das 
exportações do ramo.

Mercado interno
A receita líquida no 

mercado interno teve alta 
de 7,1% no ano, com um 

volume de R$ 46,3 bilhões. 
Segundo o presidente da 
Abimaq, José Velloso, parte 
dessa expansão são em-
presas que tiveram que 
comprar novos equipa-
mentos para substituir os 
que ficaram ultrapassados 
pela falta de investimento 
nos últimos anos.

Apesar da melhora, o se-

tor ainda registra um enco-
lhimento de cerca de 35% 
em comparação a receita 
média do período de 2010 
a 2013. Em dezembro de 
2019, as indústrias de bens 
de capital utilizaram cerca 
de 71% da capacidade ins-
talada. Para este ano, Vello-
so estima que as vendas no 
mercado interno devem ter 
uma alta de aproximada-
mente 10%, com um cresci-
mento total do setor de 3% 
a 4,5% em 2020.

Emprego
O nível de emprego 

teve alta de 3% em 2019 
em comparação com o ano 
anterior, com a abertura de 
1,5 mil vagas. A indústria 
de máquinas e equipa-
mentos empregava até o 
fim do último ano 302,3 
mil pessoas. Em maio de 
2013, o setor chegou a ter 
380 mil funcionários.

receita das 
indústrias de 
bens de capital 
ficou em R$ 82,4 
bilhões
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Um levantamento feito pelo site de empregos Indeed revela que o número 
de vagas de emprego abertas em segurança cibernética aumentou 10% no 
Brasil, entre outubro de 2018 e outubro de 2019, e o número de brasileiros 
procurando por essas vagas cresceu 12% neste mesmo período. Comparan-
do esse dado com o mesmo período no ano anterior, em que a procura por 
essas vagas era 4% menor, o crescimento do interesse no setor parece cada 
vez mais promissor. Analisando a proporção de vagas abertas pelo núme-
ro de brasileiros procurando por oportunidades, os dados mostram que os 
empregos em segurança cibernética têm uma taxa de incompatibilidade de 
0,5, o que significa que há relativamente mais interesse dos candidatos nos 
empregos de segurança cibernética do que oferta de vagas.
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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 simu-
lação sem compromisso, Créditos com 
parcelas a partir de 309,38 r$. Crédito 
Para novo  25.732,39. Entrada + Par-
celas de 422,26. Crédito para Semi 
novo 20.138,40 r$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 r$. Ligue e agen-
de 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 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

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

biZ 125 es 0 Km Entrada + Parcelas de 
218,41 r$ & oNix 0 Km. Entrada + Parcelas 
de 592,83. Consultora de Vendas: Cida Bueno 
Whatsapp : (062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro 
realização:Cia TEaTraL ZUMBi DoS PaL-
MarES - Professor: Paulo Vitória /setor 
Sul. inscrições: (62) 9219-20 33 / (62) 8510 
7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe a Par-
Tir DE r$ 94,80. nÃo PErCa TEMPo 
VEnHa Para nET. FonES: (62) 3626-
0075/ 9186-6656 (Whatsapp) /8550- 
9330 (oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo oral até 
o fim R$ 50,00 com local F: 9964-3091 / 
9461-2970 / 8593-4990

d e p i l a ç Ã o  m a s c u l i N a  +  m a s -
s a g e m  r e l a x a N t e  -  C o M  C E r a 
a n E S T É S i C a  C o M  C a U T E r i Z a 
Ç Ã o  Q U E  E V i Ta  Q U E  o S  P Ê L o S 
E n C r a V E  o U  a P a r a  C o M  M Á Q U i -
n a .  T r :  ( 6 2 )  4 1 0 1 - 9 5 2 5

massageNs e depilaçÃo a 
MÃoS MaSCULina  Massagem re-
laxante e sensual ,  anti-stress,  es-
gotamento f ís ico,  tântrica,  pros-
tática e outras.  Terapûtica com 
estimulação e esfol iação corporal . 
9117-4159 /  99901-8676
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basquete

Helicóptero que caiu com Bryant 
tinha nove pessoas a bordo

em entrevista cole-
tiva realizada pela 
polícia de Calabasas, 

na Califórnia, as autorida-
des afirmaram que havia 
nove pessoas a bordo do 
helicóptero que caiu on-
tem (26), matando o ex-
-jogador de basquete Kobe 
Bryant. As informações an-
teriores eram de que cinco 
pessoas haviam morrido. 
De acordo com afirmação 
atualizada da polícia, a 
aeronave levava oito pes-
soas e o piloto.

O acidente ocorreu 
às 9h47 da manhã no 
horário local (14h47 no 
horário de Brasília). Com 
a queda, o helicóptero 

pegou fogo e as chamas 
foram apagadas com difi-
culdade pelos bombeiros 
da cidade. Segundo a po-
lícia, as investigações so-
bre as causas do acidente 

estão em andamento.

Filha também 
morre no acidente

A imprensa norte-ame-

ricana também confirmou 
que uma das filhas do ex-
-jogador, Gianna, de 13 
anos, também estava no 
helicóptero. O comissá-
rio da NBA, Adam Silver, 

publicou uma declara-
ção lamentando a morte 
de Bryant. “A família NBA 
está devastada pela mor-
te trágica de Kobe Bryant 
e sua filha, Gianna”, disse 

Silver, em nota publica-
da no Twitter. Os outros 
passageiros da aeronave 
ainda não foram iden-
tificados, e os legistas 
afirmam que a identida-
de deles será revelada 
após testes de DNA.

Nota da NBA lamenta 
a morte do ídolo das qua-
dras de basquete america-
no Nota da NBA lamenta a 
morte do ídolo das quadras 
de basquete americano.: 
“Mas ele será mais lem-
brado por inspirar pessoas 
em todo o mundo a pegar 
uma bola de basquete e 
competir no melhor de sua 
habilidade”, acrescentou 
Silver em outro trecho da 
nota. Vários atletas de dife-
rentes esportes já prestam 
homenagens a Bryant nas 
redes sociais. Ele é um dos 
grandes nomes da história 
da NBA, com cinco títulos 
conquistados e 33.643 
pontos marcados, a quarta 
maior marca da liga.

Filha de 13 anos 
do ex-atleta 
também estava 
na aeronave
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