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MDB e PSDB caminham 
rumo à aliança, para 2022
Vêm ocorrendo conversas informais entre tucanos 
e emedebistas, com vistas a uma possível aliança 
para as eleições estaduais de 2022.  
É uma espécie de namoro de conveniência por, 
acreditarem que a união seja boa para ambos os 
lados. De um lado, o presidente do Diretório Re-
gional do MDB, Daniel Vilela, que foi derrotado 
por Caiado em 2018 na eleição de governador, e 
pretende disputar novamente daqui três anos.  
Sem candidato natural dessa vez, como ocorria 
durante os 20 anos em que Marconi Perillo co-
mandou a política no Estado, e sem nomes com 
densidade eleitoral suficiente para encorajar a 
militância numa disputa como cabeça de chapa, 
o PSDB anda enxergando em Daniel uma espécie 
de “tábua de salvação”.
Não provavelmente com potencial para vencer 
a eleição, principalmente porque sabem que a 
disputa com Caiado, em busca da reeleição da-
qui três anos, terá grau de dificuldades será como 
atravessar a pé, o Deserto do Saara.
Mas espera-se que Daniel Vilela consiga puxar vo-
tos suficientes, pelo menos para salvar a eleição de 
Marconi à Câmara Federal, caso não surja nenhum 
impedimento, para que ele saia candidato.  

a missão dE Jânio
Considerado como o melhor nome 
do partido para a hipótese de can-
didatura própria a governador, o 
prefeito de Trindade, jânio Darrot, 
vai ter que provar competência po-
lítica, elegendo o seu sucesso para 
a Prefeitura de Trindade, nesse ano.  
jânio, contudo, só disputou três elei-
ções até hoje, uma de deputado esta-
dual e duas para prefeito de Trindade. 
Para se consolidar como nome viável 
para ocupar cargo majoritário esta-
dual – governador ou senador -,tem 
que eleger seu sucessor em Trindade.
Caso contrário, perderá credibilidade. 
Por esse motivo, se ainda tiver intenção 
de se projetar na política estadual, jânio 
Darrot terá que se desdobrar 20 horas 
por dia, para tentar eleger seu sucessor.
isso, porque a eleição desse ano em 
Trindade será uma das mais difíceis, 
principalmente porque haverá outros 
candidatos bastante competitivos con-
correndo. Dentre os candidatos que 
estarão inscritos para concorrer, dentre  
eles, o ex-prefeito George Morais (PDT) 
e o deputado Dr. antônio, ambos são 
médicos com muito trabalho prestado 
junto à população local. Dr. George ain-
da conta com o apoio da deputada Flá-
via Morais, sua esposa, dona de grande 
prestígio junto à população local.  

o históRico da 
apRoximação
aliás, os primeiros flertes entre 
tucanos e emedebistas tiveram 
início no segundo semestre de 
2016, com trocas de elogios en-
tre Marconi e Maguito, em atos 
administrativos promovidos pelo 
ainda prefeito de aparecida.
Sem candidato natural para o go-
verno em 2022 e com cacos voan-
do por todos os lados, do que so-
braram da “hecatombe” eleitoral 

de 2018, o PSDB já não desperta o 
mesmo entusiasmo de dez, 20 anos 
atrás, como foi no período de 1999 
a 2018, em que comandou a política 
a política em Goiás.
E já antevendo o quadro de ausên-
cia de nomes competitivos para 
a próxima eleição de governador, 
Marconi Perillo mantém conversas 
informais com o MDB, pensando na 
eleição de daqui a três anos.
Com a experiência obtida nas oito 
campanhas de que participou, Mar-
coni sabe dos riscos de sofrer nova 
derrota em 2022, na busca de man-
dato para a Câmara Federal, se não 
tiver na cabeça da chapa um candida-
to que consiga puxar votos suficiente 
pelo menos para garantir a sua elei-
ção. Por isso, vem trabalhando com 
antecedência a aliança com o MDB. E 
o entusiasmo com a tese dessa alian-
ça é manifestamente desejada pelas 
lideranças dos dois partidos.
Foi o exemplo ocorrido com o MDB 
na eleição de 2018, que Marconi 
acompanhou de perto. Com um 
candidato fraco na cabeça da cha-
pa, o partido não conseguiu em-
polgar nem os seus filiados, o que 
levou ao pior resultado da história 
do partido em Goiás até então.
naquele ano, o MDB não conseguiu 
eleger nenhum representante para 
a Câmara Federal, e ainda sofreu 
brusca redução de sua representa-
tividade na assembleia Legislativa.
a relação entre Daniel e Marconi 
começou a se estreitar ainda na 
pré-campanha e posteriormente na 
campanha.
já era percebida certa tendência nes-
sa direção, na fase das definições das 
candidaturas, quando o então de-
putado Daniel deu uma estrondosa 
bronca no então presidente da age-
top e coordenador do PSDB, jaime 
rincón, a quem incumbiu de levar 
uma mensagem a Marconi.
Foi um aviso para que caso não 
fosse honrado o compromisso feito 
com ele, de assegurar o apoio do PP 
à sua candidatura, ele iria compor 
com a chapa de Caiado. E o apoio 
do MDB ao democrata era tudo que 
Marconi não queria ouvir.
na época, o então pré-candidato do 

PSDB à reeleição, josé Eliton, traba-
lhava o apoio do PP à sua candida-
tura.  Zé não recebeu bem o empe-
nho de Marconi pela aliança e do 
partido do senador Cyro nogueira 
(Pi), com o MDB.
E com a apuração dos votos, ficou 
provado que Zé Eliton estava certo 
ao reprovar a exótica aliança, entre 
um antigo aliado [o PP] com o prin-
cipal adversário, quando ele ficou 
em terceiro lugar.
Se tivesse havido segundo turno na-
quela eleição, Zé Eliton simplesmente 
estava fora. A eleição passou, mas fi-
cou a grande dúvida entre membros 
da equipe de Zé Eliton, se o candidato 
de Marconi para o governo naque-
le ano foi realmente Zé Eliton ou o 
emedebista Daniel Vilela.
E para aumentar a desconfiança, foi 
observado que durante toda a cam-
panha, o discurso de Daniel teve 
sempre a preocupação no sentido 
de poupar Zé Eliton e Marconi Pe-
rillo de quaisquer ataques e críticas. 
Curiosamente, Daniel atacou de 
forma impiedosa foi Caiado (DEM), 
que era da oposição.

intEnção dE daniEl é 
atacada nas REdEs
a informação sobre a intenção do 
presidente estadual do MDB, Da-
niel Vilela, de baixar resolução proi-
bindo alianças do seu partido com 
o DEM, do governador ronaldo 
Caiado, para as eleições municipais 
desse ano, vem sendo duramente 
criticada por lideranças emedebis-
tas, nas redes sociais.
Segundo vários desses críticos, o 
que está por trás da intenção do di-
rigente do MDB, com essa medida, 
é a tentativa de proibir a eventual 
aliança do prefeito iris rezende, 
com o DEM, para inviabilizar qual-
quer possibilidade de o democrata 
indicar o vice de iris, caso o prefeito 
opte por disputar à reeleição.
Segundo um deles, com a concor-
dância de outros, “o projeto dos 
Vilelas é massacrar iris rezende, lhe 
impondo limites em ações que não 
estejam dentro do roteiro para be-
neficiar o projeto da candidatura de 
Daniel ao governo, em 2022”

o início do namoRo
o namoro entre tucanos e emedebistas é fruto do 
desejo do ex-governador Marconi Perillo e do ex-
-deputado Daniel Vilela, ambos derrotados em 2018 
– o emedebista perdeu para Caiado na corrida para 
o governo, enquanto que Marconi ficou em quarto 
lugar na disputa por uma das duas vagas para o Se-
nado. Seu grande adversário foi o radialista jorge 
Kajuru (Cidadania). E o ex-prefeito de aparecida e 
pai de Daniel, Maguito Vilela é um entusiasta da 
aliança entre o primogênito e Marconi. Maguito, pe-
los movimentos feitos em torno do assunto, parece 
não ver a hora de levar os “noivos” ao altar.
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segurança

“Vamos chegar aos menores patamares, 
em todos os crimes, até o final do nosso 
governo”, garante Ronaldo Caiado

em seu primeiro ano 
de gestão, o gover-
nador Ronaldo Caia-

do, por meio das forças 
de Segurança Pública 
de Goiás, já deu grandes 
passos nesse sentido – 
integrou as polícias, deu 
independência e garantiu 
uma redução significativa 
em todos os indicadores 
de criminalidade. Agora é 
avançar ainda mais.

“Nossa meta é ser-
mos referência nacio-
nal, seja no combate ao 
feminicídio, às drogas, a 
latrocínios e a homicí-
dios. Vamos chegar aos 
menores patamares, em 
todos os crimes, até o 
final do nosso governo”, 
garantiu Caiado, nesta 
segunda-feira (27/01), 
na primeira Reunião de 
Nível I das Forças Poli-
ciais do ano de 2020

A queda nos indicadores 
da criminalidade em 2019 
impressiona. Para Caiado, 
os excelentes números são 
decorrentes da articulação 
das polícias que, em seu 
governo, atuam pautadas 
por três eixos de ação: In-
teligência, Integridade e 
Integração. “Isso realmente 
é o resultado de uma polí-
cia eficiente, competente, 

que hoje está totalmente 
articulada entre a inte-
ligência da Polícia Civil, 
da Polícia Militar, da Gra-
eco [Grupo de Atuação 
Especial de Combate 
ao Crime Organizado], 
como também da nossa 
Polícia Técnico-Cientí-
fica”, argumentou.

O trabalho das for-
ças policiais foi decisivo 
para a governabilidade 
em 2019, e hoje a popu-
lação já sente a mudança 
nas ruas. O governador 
ressaltou que Goiás se 
destaca nacionalmente 
por seus índices positivos 
e que a capacidade de 
ação das polícias goia-
nas, em diversas ocasi-
ões, tem sido reconhe-
cida pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo Minis-
tro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sérgio Moro.

Queda nos 
indicadores

Os indicadores 2019 
foram apresentados pelo 
secretário de Estado de 
Segurança Pública, Rod-
ney Miranda, que sa-
lientou que os números 
podem ser ainda mais 
significativos, já que uma 

análise em profundidade 
dos resultados da Segu-
rança Pública em Goiás 
– nos anos de 2018 e 
2019 – está em proces-
so. O secretário afirmou 
que as informações es-
tarão disponíveis no site 
da SSP (www.seguranca.
go.gov.br) a partir do dia 
1º de fevereiro.

Os dados da SSP indi-
cam que Goiás registrou 
queda significativa no 
número de crimes violen-
tos de janeiro a dezembro 
de 2019 em comparação 
a 2018. A redução foi de 
21,8% no número de ho-
micídios; 39,3% em le-
sões corporais seguidas 
de morte e 43,8% nos 
latrocínios (roubo segui-
do de morte). Juntos, os 
crimes letais caíram 23%.

“As reduções mostram 
que o caminho que está 
sendo seguido está cor-
reto. Logicamente, a gen-
te não vai sossegar en-
quanto não zerar todas as 
ocorrências. Nossa meta é 
de redução de 100% nos 
números de violência em 
Goiás. É para isso que a 
gente trabalha”, avaliou 
Rodney.

Os casos de roubos 
também apresentaram 
quedas expressivas: 
57,89% nos roubos de 
veículos; 45,88% nos 
roubos a transeuntes; 
59,82% nos roubos carga; 
39,35% nos roubos a co-
mércio; 8,7% nos roubos 

a residências e 83,33% 
nos roubos a instituições 
financeiras. Em relação 
a ocorrências de explo-
são de caixas eletrônicos 
conhecidas como “Novo 
Cangaço” nenhum caso 
foi registrado em todo 
ano de 2019.

O trabalho conjunto 
das polícias Civil e Mi-
litar ampliou o número 
de prisões efetuadas em 
30,36% e o de aborda-
gens 9,90%. Também 
houve aumento de 7,86% 
nas prisões em flagrante 
e a apreensão de mais de 
6,2 mil armas.

Impunidade 
e corrupção

O enfrentamento da 
impunidade, uma das 
determinações do go-
vernador Ronaldo Caia-
do na área de segurança, 
ganhou força em 2019, 
uma vez que 65,2% dos 
casos foram soluciona-
dos, número conside-
rado inédito no País. A 
Superintendência de Po-
lícia Técnico-Científica 
(SPTC) concluiu 92,9% 
das perícias. Além disso, 
Goiás se tornou o tercei-
ro Estado brasileiro em 
cadastros de perfis ge-
néticos de condenados 
por crimes sexuais.

Em apenas um ano, 
mais de 55 toneladas de 
drogas foram apreendi-
das e a desarticulação 

de facções criminosas 
foi ampliada no Estado. 
O combate à corrupção 
também foi foco das for-
ças de Segurança com a 
criação da Superinten-
dência de Combate à Cor-
rupção e ao Crime Orga-
nizado, do Grupo Especial 
de Combate à Corrupção 
e com o Lançamento do 
Disque Combate à Cor-
rupção - 181. Em 2019, 
foram deflagradas 18 
operações de combate à 
corrupção em Goiás, que 
levaram ao afastamento 
de mais de 11 pessoas 
de funções públicas, a 
prisão de outras 27 e a 
apreensão de mais de 16 
veículos. Estima-se que, 
juntas, todas essas ações 
criminosas desarticula-
das pela SSP tenham pro-
vocado uma economia de 
mais de R$ 650 milhões 
dos cofres públicos.

“Hoje as forças de Se-
gurança têm total liber-
dade para agir, logica-
mente dentro do limite 
da lei. Essa liberdade foi 
dada pelo governador, 
foi repassada para todos 
nós e eu tenho reiterado 
isso. Independente de 
quem esteja envolvido 
na situação criminosa, 
se cometeu crime é alvo 
das nossas ações”, afir-
mou Rodney.

O secretário destacou 
ainda o fortalecimento 
do sistema prisional, a 
implantação de um po-

liciamento especializa-
do para Zona Rural, por 
meio da criação do Bata-
lhão da PM Rural (Lei nº 
20.488/2019) e o com-
bate à violência contra 
mulher, definido por ele 
como uma ação governa-
mental, não apenas das 
forças de Segurança.

Após a apresentação 
foram repassadas orien-
tações sobre a Lei de 
Abuso de Autoridade - Lei 
nº 13.869/2019 e assina-
das as metas da Seguran-
ça Pública em Goiás para 
o 1º trimestre de 2020.

Participaram da apre-
sentação o secretário de 
Estado da Casa Militar, 
coronel Luiz Carlos de 
Alencar; o comandante-
-geral da Polícia Militar, 
coronel Renato Brum; o 
delegado-geral da Polícia 
Civil; Odair José Soares; 
o diretor-geral de Admi-
nistração Penitenciária, 
coronel Wellington de Ur-
zêda Mota; o subcoman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros, Roberto Ma-
chado Borges; o subse-
cretário de Segurança Pú-
blica, Geraldo Scarpellini; 
o superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto; o presi-
dente da Fundação Tira-
dentes, tenente coronel 
Cléber Santos; oficiais 
e praças da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar, delegados e agentes 
da Polícia Civil.

a meta é ousada: ser o Estado 
com melhores índices de 
combate à criminalidade do País
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ACIRLAG quer levar a Casa do Empreendedor 
para a Região Leste de Aparecida de Goiânia

a Associação Co-
mercial, Industrial 
e Empresarial da 

Região Leste de Apare-
cida de Goiânia (ACIR-
LAG) quer a abertura de 
uma unidade da Casa do 
Empreendedor na Re-
gião Leste de Aparecida 
de Goiânia. Segundo o 
presidente da ACIRLAG, 
Maione Padeiro, a Casa 
do Empreendedor fa-
cilita a formalização 
de pequenos e micro-
empreendedores, na 
medida em que orien-
ta o trabalhador como 
abrir a própria empre-
sa, além de concentrar 
serviços voltados para 
o contribuinte.

“Serviços como retira-
da do CNPJ, vistoria dos 
Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, alvará de fun-
cionamento, linhas de 
crédito e microcrédito, 

tudo que é relacionado 
à formalização dos pe-
quenos e microempre-
endedores, pode ser fei-
to de forma mais rápida 
com o auxílio da Casa do 
Empreendedor”, afirma 
Maione Padeiro.

O líder classista afirma 
que tem sido abordado 
constantemente por pe-
quenos empreendedores 
da região, reclamando da 
dificuldade para formali-
zar seu empreendimento.

“Diante dessa deman-
da, decidimos procu-
rar o prefeito Gustavo 
Mendanha e propor uma 
parceria para trazer para 
a região leste esse im-
portante ponto de apoio 
para o empresário, que 
é a Casa do Empreende-
dor”, diz Maione.

De acordo com o pre-
sidente da ACIRLAG, a Re-
gião Leste conta mais de 

40 bairros, é uma região 
industrial, concentrando 
os principais polos indus-
triais do estado de Goiás, 
e nos últimos anos se tor-
nou também um impor-
tante centro comercial, 
com muitos empreende-
dores querendo sair da 
informalidade.

“Sentimos a neces-
sidade desse benefício 
perto da nossa região, 
que é separada da cida-
de de Aparecida pela ro-
dovia BR-153”, diz.

Hoje o município conta 
com apenas uma Casa do 

Empreendedor, localizada 
no bairro Cidade Livre. 

“Adianto que a ACIR-
LAG proporá ao prefei-
to uma parceria em que 
nossa entidade vai ceder 
o local, a sede da ACIR-
LAG, para abrigar a Casa 
do Empreendedor, como 
ocorre com outras enti-
dades classistas que já 
têm parceria semelhan-
te com a prefeitura para 
oferecer serviços à po-
pulação e ao contribuin-
te”, destaca Maione.

A sede da ACIRLAG 
é localizada no Jardim 

Olímpico e, de acor-
do com Padeiro, são 
cada vez mais comuns 
casos de feirante, bor-
racheiro, pipoqueiro, 
pedreiro, motoristas de 
aplicativos e motota-
xistas, vendedores di-
versos que trabalham 
por conta própria que 
procuram a entidade 
querendo informações 
para criação de seu 
CNPJ. Segundo ele, essa 
é uma tendência e em 
breve pretende despa-
char com o prefeito para 
propor esse benefício 

para a Região Leste.
“Com a casa do em-

preendedor vamos poder 
atender, num único local, 
uma gama de empreen-
dedores e a Acirlag colo-
ca sua sede à disposição 
do prefeito. Queremos ver 
se a gente instala o mais 
breve possível, pois já te-
mos o local para a sede, 
faltando apenas o apoio 
do poder público muni-
cipal, do prefeito Gusta-
vo Mendanha, para esse 
sonho se concretizar”, 
frisa. (Assessoria de Co-
municação da ACIRLAG)

Associação de empresários afirma que 
abertura da Casa do Empreendedor 
ajudará no desenvolvimento da 
economia da região, ao concentrar, 
em um único local, orientação e 
serviços voltados para a formalização 
do trabalhador que pretende criar seu 
CNPJ e gerar emprego
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Prefeitura reforça roçagem e limpeza em áreas públicas
Devido à chegada do pe-
ríodo chuvoso, o cresci-
mento da vegetação nas 
áreas urbanas da cidade 
ocorre em maior propor-
ção. Para evitar qualquer 
tipo de dano à população, 
a Prefeitura de Goiânia 
reforça a roçagem e lim-
peza das praças, cantei-
ros, rotatórias, córregos, 
entre-pistas e demais 
áreas públicas. Os traba-
lhos são executados pela 
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg).

Com o auxílio de tra-
tores e micro- tratores 
máquinas costal e ma-
nual, os trabalhadores da 
limpeza urbana já retira-

ram mato alto de áreas 
públicas de bairros como 
Guanabara, Urias Ma-
galhães, Aruanã, Jardim 
Novo Mundo, Campinas, 
Morada Nova, Residencial 
Brisas do Cerrado, Parque 
Atheneu, Coimbra, Rodo-
viário, São José, dentre 
outros de todas as regi-
ões da cidade. Nesta se-
mana, a Comurg promove 
a limpeza nas áreas dos 
setores Petrópolis, São 
Francisco, Jardim Leblon, 
bairro Ipiranga, Sudoes-
te, Cidade Verde e Jardim 
Planalto. Outros setores 
das regiões Leste, Oeste 
e Noroeste também estão 
inclusos na programação.

Durante o serviço, é 
retirada a vegetação da-
ninha pela raiz, com a 
intenção de conter o seu 
crescimento. Desse modo, 
é possível desobstruir os 

mecanismos de drena-
gem rápida de água da 
chuva. Além disso, o ser-
viço aprimora o aprovei-
tamento de espaços habi-
tados na cidade, além de 

garantir o embelezamen-
to das áreas públicas. Re-
mover as matérias vege-
tais tidas como daninhas 
também ajuda a evitar 
que bocas de lobo, ramais 
e galerias ao redor do ter-
reno fiquem entupidas.

O presidente da Com-
panhia, Aristóteles de 
Paula, explica que com a 
umidade, o crescimento 
da vegetação nas vias pú-
blicas acontece em maior 
proporção, requerendo 
a realização de opera-
ções para o controle do 
problema. Segundo ele, 
a Companhia conta com 
um cronograma de ativi-
dades que beneficia to-

das as regiões da cidade.

Limpeza nos lotes 
particulares

Nas áreas particulares, 
o presidente Aristóteles 
de Paula, esclarece que 
a limpeza é responsabi-
lidade do proprietário e 
quando não é realizada 
o mesmo é notificado e 
posteriormente autuado 
pela Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma). 
O valor da autuação pode 
chegar a R$1.000,00 e os 
custos pela limpeza va-
ria de R$ 0,67 a R$3.80 
de acordo com o serviço 
e zona urbana.
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caRNaPiRi
o carnaval está chegando, e mais um ano promete 

muita diversão ao público brasiliense e goiano. 
a folia de 2020 acontecerá entre os dias 21 a 24 
de fevereiro. Para quem está sem destino nesta 

temporada, uma boa opção é o CarnaPiri que 
chega a sua segunda edição na cidade histórica 

de Pirenópolis com diversas atrações nacionais. o 
evento acontece no módulo esportivo, ao lado do 

aeroporto e ingressos custam entre r$210 e r$300 
(passaporte) a meia. Com um lineup imperdível 

para os foliões como Israel e Rodolffo, Guilherme e 
Benuto, Diego e arnaldo, além de  Disilnho, Xand 

avião, Barões da Pisadinha,jerry Smith e a cantora 
Milla do hit do verão “Tá ok”. Para completar a 
festança, Djs como Guuga, Yuri Martins, Martin 

oliver, animarão o público da cidade.

FERTiliZaÇÃo iN ViTRo
Casais que não conseguem engravidar 

naturalmente encontram na ciência uma solução. 
a fertilização in vitro é uma das técnicas mais 
eficazes nestes casos. Trata-se da fertilização 

de um óvulo com espermatozóide feita em 
laboratório e é indicada também em casos em 

que a mulher opta por utilizar os seus óvulos 
congelados para engravidar. realizado em clínicas 

de reprodução, só no Brasil, o procedimento 
cresceu 168% no período de 2011 a 2017, de acordo 

com a agência nacional de Vigilância Sanitária 
(anvisa). Para o médico especialista em reprodução 

humana, Matheus roque, o principal fator para 
esse crescimento é a questão da escolha pela 

gestação tardia. Cada vez mais os casais estão 
optando em ter filhos após os 30 anos e, para as 

mulheres, a questão do relógio biológico fala mais 
alto.

ViBE VERÃo 2020
o Centro Cultural Martim Cererê, unidade da 

Secretaria de Cultura (Secult Goiás), recebe o Vibe 
verão 2020, um intensivo de férias promovido 

pelo Studio Vibe 62 Urban, para celebrar o início 
do ano em alto astral. a programação começa 
nesta segunda-feira, 27 de janeiro, e segue até 

domingo, 2 de fevereiro, sempre às 18h30, e o valor 
de cada intensivo de aulas é r$ 40. a proposta do 
evento traz uma mistura de ritmos, movimentos 

e muita energia, com professores e convidados 
profissionais. Serão realizadas aulas de k-pop, 

aula kids, heels e waacking, hip hop e popping, 
dancehall, jazzfunk e hip hop contemporâneo. 

os interessados podem se inscrever no site 
do evento, pelo link: https://doity.com.br/
vibe-verao-2020, efetuar o pagamento e 

apresente o comprovante na recepção do local. 
as aulas trabalham todos os níveis (iniciante, 

intermediário e avançado). Para as aulas kids, 
recomenda-se idades entre 6 e 13 anos. E para as 

demais, a partir de 14 anos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Resenha Surreal – a dupla Cleber e Cauan realizou no último domingo (26) a resenha surreal no estacionamento 
do estádio Serra Dourada e recebeu os convidados Max e Luan, Kevin o Cris e Dj Samhara.

Convidados – a jornalista alessandra Câmara e o 
marido julio Melo eram convidados da festa que teve 
como tema bloquinho da produção. 

2 3

4

Bloquinho da produção - a produtora de eventos 
Camila Gurgel comemorou seu aniversário no último 
sábado e o tema da festa foi Bloquinho da produção e 
foi realizada no Sunset Wake Park. 
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Relax – a empreendedora natalia Teixeira, está 
de férias e aproveitou para conhecer as Dunas de 
Genipabu, curtir as paisagens e relaxar com a família.
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infectados

Número de mortes pelo 
coronavírus passa de 100 na China

o número de mor-
tes causadas pela 
nova variante do 

coronavírus chegou a 106 
depois que autoridades 
da província de Hubei 
anunciaram  24 mortes 
na manhã desta terça-
-feira (28). Autoridades de 
saúde da China afirmam 
que mais de 4 mil pesso-
as foram infectadas.

O premiê chinês Li Ke-
qiang visitou Wuhan, foco 
do surto, para demonstrar 
a seriedade com que Pe-
quim está considerando 
o problema. Li visitou 
pacientes e profissionais 
da área médica que estão 
atuando na linha de fren-
te de combate à doença.

As autoridades de saú-
de da China afirmam que 
as pessoas que visitaram 
Wuhan e outras áreas 
afetadas serão monito-
radas por um período de 
duas semanas. He Qin-
ghua, funcionário da Co-
missão Nacional de Saú-
de, avisou que “qualquer 
pessoa que tenha sido 
infectada será imediata-
mente encaminhada para 
um hospital e mantida 
sob quarentena”.

O prefeito de Wuhan, 
Zhou Xianwang, admitiu 
que a cidade não forne-
ceu informações sobre 

a nova variante do coro-
navírus em tempo hábil. 
Zhou atribuiu o atraso 
ao fato de que o governo 
local tinha a obrigação 
de conseguir uma auto-
rização antes de divul-
gar informações.

Até o momento, cerca 
de 65 casos foram notifi-
cados em 17 países e ter-
ritórios em todo o mundo.

A China está intensi-
ficando as medidas para 
conter o vírus. O feriado 
prolongado do Ano-Novo 
Lunar foi estendido até 
2 de fevereiro. O surto 
também está afetando 

a economia chinesa. As 
autoridades em Shan-
ghai pedem que estabe-
lecimentos comerciais 
na cidade permaneçam 
fechados até o dia 9 de 
fevereiro.

Diversas escolas e cre-
ches na China decidiram 
adiar a volta às aulas.

O diretor-geral da 
Organização Mundial 
da Saúde, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, está 
em Pequim. Ele deve se 
reunir com autoridades 
chinesas para discutir a 
melhor forma de comba-
ter o surto.

Impacto 
internacional

O impacto econômico 
do surto de coronavírus 
continua a se espalhar, 
inclusive fora da China.

O governo chinês diz 
que o número de pes-
soas que usam o trans-
porte público em todo 
o país caiu cerca de 
30% por cento no sába-
do (25), o primeiro dia 
do Ano-Novo Lunar – 
em comparação com o 
mesmo período no ano 
passado.

Outros países também 
estão sentindo os efeitos. 

A China proibiu viagens 
em grupo para o exterior, 
incluindo o Japão.

O ministro da Re-
vitalização Econômi-
ca do Japão, Yasutoshi 
Nishimura, disse que os 
chineses representam 
cerca de 30% do total 
de turistas estrangeiros 
no Japão. “E não é ape-
nas isso, a produção e o 
consumo chinês podem 
ser prejudicados caso 
a situação se prolon-
gue. Há preocupação de 
que isso poderia afetar 
a produção e as expor-
tações japonesas, bem 

como os lucros corpo-
rativos.”

Nishimura também 
lembrou os riscos sobre 
a volatilidade do câmbio 
e do mercado de ações, e 
acrescentou que vai mo-
nitorar de perto as mo-
vimentações financeiras.

A Bolsa de Valores 
de Xangai, por exemplo, 
retomaria suas ativida-
des na sexta-feira (31), 
mas, até o momento, a 
informação é de que não 
voltará a operar até a 
próxima segunda-feira 
(3). *Emissora pública de 
televisão do Japão

Mais de 4 mil 
pessoas já foram 
infectadas
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Advogados de Trump têm hoje última 
oportunidade para convencer Senado
Pelo segundo dia, os 
advogados da Casa 
Branca apresentaram 
a defesa de Donald 
Trump no processo de 
impeachment do presi-
dente americano.

Hoje (28) é a última 
oportunidade para eles 
tentarem convencer os 
100 senadores de que 
Trump não cometeu 
abuso de poder e obs-
trução ao congresso, os 

dois artigos que funda-
mentam o processo.

Os advogados de 
Trump têm insistido que 
esse processo ataca a 
Constituição norte-ame-
ricana, que o presidente 
não praticou nenhum 
crime e que não houve 
pressão sobre a Ucrânia.

Os democratas in-
sistem que a maioria 
republicana no Senado 
tem de aprovar a audi-

ção de novas testemu-
nhas e a apresentação 
de novas provas.

Trump é acusado pe-
los democratas de ter 
abusado dos privilégios 
do cargo, para pressionar 
o presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelenskiy, a 
investigar a família de 
Joe Biden, seu maior ri-
val entre os candidatos 
democratas às eleições 
presidenciais de 2020.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BranCo 
2014 CoMPLETo 4 Por-
TaS ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCa E FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 r$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTaS BranCo 2014 
C/ ar+DH ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCaS E FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VErMELHa 2014 Garan-
Tia DE FÁBriCa ÚniCo Dono 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PrETo 2008 aU-
ToMÁTiCo PnEUS noVoS aCEi-
To TroCa E FinanCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

r$. Entrada + parcelas 592,83 r$. 

Ligue e agende sua visita & realize 

seu sonho! Telefone ou Whatsapp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 CoM-
PLETa aCEiTo TroCa E FinanCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CaBinE DUPLa aCEiTo 
TroCa E FinanCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VErMELHo 
2003 CoMPLETo 2 Por-
TaS 1.0 SoLEiL r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

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

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 r$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: rUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TroPiCaL VErDE 
PrÓXiMo ao PoSTo CoM-
BUSTiVEL PQ inD. joao BraZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Abel vê evolução no Vasco e 
espera contar mais com a sorte

será que o jogo final-
mente virou? É o que 
espera o técnico Abel 

Braga após a vitória de 1 
a 0 sobre o Boavista, pela 
terceira rodada da Taça 
Guanabara. O gol de Ger-
mán Cano aos 48 minutos 
do segundo tempo aliviou 
o time, que já vinha sen-
do pressionado após um 
empate com os titulares e 
uma derrota jogando com 
os reservas nas duas pri-
meiras partidas do Campe-
onato Carioca .

Apesar da atuação da 
equipe não ter sido boa, 
serviu para o único con-
tratado na temporada de 
2020 marcar seu primeiro 

gol com a camisa cruzmal-
tina e garantir a primeira 
vitória do no ano. Abel 
Braga analisou a atuação 
de Cano e disse que torce 
para que a sorte finalmen-
te tenha chegado ao Gi-
gante da Colina.

“Ele (Cano) ainda está 
sofrendo um pouco. A nos-
sa transição de defesa para 
intermediária melhorou 
um pouco, mas tá faltando 
melhorar no último terço. 
Enquanto não melhorar 
ele sofre um pouco, mas 
isso vem com o tempo. O 
importante era vencer e 
nós conseguimos. Quando 
é dessa maneira a gente 
fica na esperança de mu-

dar um pouquinho a sorte, 
também precisamos dela. 
Temos um jogo quinta-
-feira, depois vamos espe-
rar o Botafogo e logo tem 
um grande teste contra 
o Oriente Petrolero, pela 
Copa Sul-Americana”.

Mesmo com a vitória 

sobre o Boavista, a tor-
cida presente no Estádio 
Kleber Andrade, em Ca-
riacica, vaiou o time após 
o apito final do árbitro. 
Pouco tempo antes do 
gol de Germán Cano, o 
time de Saquarema qua-
se marcou, mas parou na 

trave. Abel Braga comen-
tou as críticas da torcida.

“Eu vou morrer fa-
lando enquanto estiver 
trabalhando no futebol: 
o torcedor é soberano, 
ele é soberano. Eles vie-
ram, incentivaram, e tem 
momentos que eles não 
gostam e vaiam o time. 
Problema zero. Eu adoro 
essa torcida porque eles 
sabem que quando eu 
joguei, quando eu vestia 
essa camisa no campo, a 
minha alma ficava lá. O 
que eu estou tentando 
fazer é isso, que a alma 
desses jogadores fique 
ali. Hoje foi uma prova 
disso. Você ganhar da 
maneira que ganhou, no 
último momento, eu acho 
que tem alguma coisa 
dessa relação que eu tive 
com o torcedor quando 
era jogador e que espero 
ter como treinador”.

Abel Braga aprovei-

tou também para explicar 
porque disse o termo “foi 
lindo”, dito após o clássico 
contra o Flamengo.

“Eu me referi aos trinta 
primeiros minutos da par-
tida. Nossa equipe estava 
descaracterizada porque 
não tínhamos nenhum tipo 
de entrosamento. Treina-
mos dois dias para encarar 
uma equipe que joga junto 
e que no ano passado ga-
nhou praticamente tudo o 
que disputou. Foi só isso. 
Eu não gostei do resultado, 
não gostei de perder para 
o Flamengo, mas eu adorei 
os trinta minutos e volto a 
repetir isso, mas se as pes-
soas entenderam de forma 
errada, eu não tenho culpa, 
não posso fazer nada. Por 
isso agora cada vez que eu 
falar, vou responder menos 
palavras. Assim ninguém 
me perturba, porque quan-
do o Abel fala alguma coi-
sa é o caos”.

apesar da atuação da equipe não 
ter sido boa, serviu para o único 
contratado na temporada de 
2020 marcar seu primeiro gol
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Vasco da gama
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