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n Se você, leitora e leitor, é assinan-
te de O Popular, saiba que foi logra-
do com a supressão da edição do-
minical. Ao contratar a assinatura, 
o compromisso era de 7 edições por 
semana, que agora caíram para 6.

n Mal se noticiou a insatisfação de 
Jovair Arantes e seu filho, o deputa-
do estadual Henrique, com o espaço 
que receberam no MDB, Daniel Vilela 
convidou os dois para viajar ao interior 
para articulações partidárias.

n Saíram os números do FCO para 
2020: Goiás terá recursos de R$ 2,5 
bilhões, mesmo dote destinado ao 
Mato grosso. O Distrito Federal e o 
Mato Grosso do Sul ficarão com me-
nos de R$ 1,5 bilhão cada um. 

n No caso de Goiás, o Ministério do 
Desenvolvimento Urbano recomen-
da que a prioridade para a aplicação 
da verba do FCO é o financiamento à 
pequena e média empresa. Grandes, 
somente em casos excepcionais.

n Jânio Darrot anda rindo à toa 
depois de derrotar o ex-gover-
nador Marconi Perillo na disputa 
pelo comando do PSDB goiano. 
Para ficar na presidência, Jânio 
exigiu e ganhou poderes que 
ninguém teve antes dele.

n A eleição em Anápolis são favas 
contadas: o deputado estadual Antô-
nio Gomide vai ganhar com uma mar-
gem grande. Podem apostar, leitora e 
leitor: tem coisas na política que não 
mudam nem às custas de reza brava. 

n O grande empresariado goiano 
já digeriu o ProGoiás e vai aderir 
em peso. A malandragem que res-
tou é forçar um conselho adminis-
trativo, com seus representantes, 
para administrar os incentivos fis-
cais do novo programa.

n Está encaminhada a eleição em Ca-
talão, neste ano: o deputado estadual 
Gustavo Sebba vai carregar a cruz da 
oposição e enfrentar o prefeito Adib 
Elias. Pelas pesquisas, a expectativa é 
de quatro por um a favor de Adib.

n O presidente da OAB-GO Lúcio Flá-
vio está incomodado com a inevitável 
nomeação do ex-secretário da Casa 
Civil Anderson Máximo para a vaga 
de desembargador do quinto consti-
tucional. A velha OAB Forte fez escola.

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

Existe a convicção em Brasília, dentro da equipe do ministro da Economia Paulo Guedes, de 
que o governador Ronaldo Caiado foi o que mais avançou no sentido de fazer o chamado 
dever de casa, isto é, tornar reais medidas estruturantes de ajuste fiscal para, em algum 
momento, superar a crise gerada pelo modelo de desequilíbrio entre receita e despesa 
dos últimos anos. A secretária estadual da Economia Cristiane Schmidt é hoje a autoridade 
estadual da área mais considerada pelos escalões federais, vista como protagonista de um 
pacote de reformas como não se viu em nenhuma outra unidade da Federação – a exemplo 
das mudanças introduzidas em Goiás na previdência do funcionalismo e nas regras dos es-
tatutos dos servidores e do magistério. Há consenso no sentido de que, no caso previdenci-
ário, a nova legislação introduzida pela secretária, depois do projeto que ela encomendou 
a um consultor da sua confiança, o carioca Paulo Tafner (de fato um dos expoentes da área 
no país), deveria servir de modelo para os demais Estados, inclusive para São Paulo, dada 
a sua criatividade e profundidade. Pelo conjunto da obra, o momento é favorável a Caiado 
em Brasília e pode se desdobrar na concessão de vantagens inéditas e facilitação do acesso 
a empréstimos e medidas de alívio quanto a pesada dívida estadual. 
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ENEl pREtERiU oS iNtERESSES DoS GoiaNoS EM FaVoR DE GERaR DiViDENDoS
A Enel brincou com o serviço de fornecimento de energia elétrica que deveria prestar com um mínimo de qualidade em Goiás, preterindo os interes-
ses da população em favor da geração de dividendos para remeter à sua matriz em Roma. É o que salta das declarações do presidente-executivo de 
uma concorrente de grande porte da companhia italiana, a espanhola Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que não negou interesse em assumir a con-
cessão em Goiás, em entrevista ao Valor Econômico em Davos, na Suíça, ao fim do Fórum Econômico Mundial. “Há que se colocar dinheiro, esforço 
técnico, mudar processos, aumentar o pessoal. Se você não faz isso e o único objetivo é extrair dividendos no curto prazo, aí o resultado não aparece”, 
disse, ponderando que falava “genericamente” e não diretamente sobre a Enel. Mas o recado foi dado. E por quem tem autoridade.

VaNDERlaN tEM VoNtaDE DE SER pREFEito, MaS a pERGUNta É: GoiÂNia QUER?
É claro que o senador Vanderlan Cardoso recebeu pesquisas mostrando que o seu nome é o único que se rivaliza com o de Iris Rezende para 
as eleições deste ano em Goiânia. Foi a partir daí que ele passou a se movimentar, sugerindo que pode, sim, vir a participar da disputa na 
capital, o que, inclusive, gerou uma declaração infeliz, a de que “não nego o desejo de ser prefeito”. Só que “desejo”, leitora e leitor, é algo da 
esfera individual das pessoas, ao contrário de um projeto coletivo que o senador não sabe definir para as e os goianienses. Nenhum político 
deveria ser candidato por vontade própria, mas sempre por encarnar uma vontade social – e esta, no momento, é por mais quatro anos de 
Iris no Paço Municipal, onde esta coluna não se cansa de repetir que o velho cacique emedebista está fazendo a melhor administração da sua 
vida. No mínimo, Vanderlan está sendo mal assessorado. E iludido por pesquisas que não foram corretamente formuladas.

coRoNEl aDailtoN É UMa Boa iDEia paRa a ElEiÇÃo EM aNÁpoliS
A candidatura do deputado estadual coronel Adailton em Anápolis, pelo PP, tem prognóstico melhor que a 
hipótese de reeleição do atual prefeito Roberto Naves, mas, é claro, dentro do leque de cogitações eleitorais 
do momento, que está por enquanto a anos luz do favoritismo do também deputado Antônio Gomide, do PT. 
Mesmo assim, trata-se de um nome de renovação política, limpo, sem ocorrências polêmicas no seu passado 
de militar que sempre se desincumbiu à altura das missões que recebeu. Se houver alguma possibilidade de 
competição com Gomide, essa estaria com ele, coronel Adailton, se for candidato, e não com Roberto Naves.

tallES BaRREto E JÂNio DaRRot SÃo oS caNDiDatoS aGoRa E EM 2022
De concreto, o que a permanência de Jânio Darrot na presidência estadual do PSDB, agora com superpoderes internamente falando, digamos assim, 
irá produzir são duas candidaturas: uma, neste ano, do deputado estadual Talles Barreto a prefeito de Goiânia e outra, em 2022, dele próprio, Jânio, 
ao governo do Estado. Em cada qual dos casos, é preciso conferir se eles vão ter coragem para enfrentar o desafio, já que o andor de quem disputa 
eleição majoritária é pesadíssimo, ainda mais sem uma estrutura política e partidária consistente para ajudar e com a obrigação adicionar de carregar 
a espinhosa cruz dos desgastes do Tempo Novo e do seu líder maior Marconi Perillo. De qualquer maneira, o rumo dos dois é esse. 

paGaMENto DE JaNEiRo Sai DENtRo Do MÊS E aSSiM coNtiNUaRÁ
O pagamento de janeiro dentro do mês representa um salto e tanto para o governador Ronaldo Caiado e mostra que ele tem boas intenções quanto ao seu 
projeto – infelizmente duro para os servidores, porém necessário – de reforma do Estado e conquista do equilíbrio fiscal no menor prazo possível. Segundo a 
secretária Cristiane Schmidt, essa pontualidade tem garantia de que será mantida pelos próximos meses, provavelmente se tornando definitiva caso Caiado 
consiga acesso a socorro do governo federal como o aval para empréstimos e a prorrogação da suspensão do pagamento das parcelas da dívida. Em termos 
de simbologia, trata-se de um sinal claro de que as coisas vão indo bem para as finanças estaduais e que as medidas iniciais de ajuste deram certo.

ViSÃo Da EQUipE EcoNÔMica Do GoVERNo FEDERal
É QUE GoiÁS É o EStaDo QUE MaiS aVaNÇoU No aJUStE
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“Governo para quebrar desigualdades”, destaca 
Caiado na entrega do Vapt Vupt de Campos Belos

“Vai facilitar de-
mais”, animou-
-se o lavrador 

Alberto Soares Campos. 
“Será muito bom para nos-
sa cidade. Uma simples 
identidade aqui levava 
quase dois meses para fi-
car pronta”, afirmou dona 
Marisa Assunção. Esse 
sentimento de esperança 
da população de Campos 
Belos, município a mais 
de 600 quilômetros de 
Goiânia – quase na divisa 
com o Tocantins – é fru-
to da instalação da mais 
nova agência do Vapt 
Vupt no Estado. A placa 
da 70ª unidade da rede 
foi descerrada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
na manhã chuvosa desta 
terça-feira (28/1). 

“Ao assumir o governo, 
eu disse que daria aten-
ção para as 62 cidades 
que têm o menor Índice 
de Desenvolvimento Hu-
mano [IDH] no Estado de 
Goiás. Eu acredito que ou 
se quebra as desigualda-
des regionais ou não se 
governa com honestida-
de”, pontuou Caiado em 
seu discurso.

O tempo adverso não 
nublou o entusiasmo da 
população, que passará a 
contar com serviços como 
emissão de carteira de 
identidade, Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 
atendimentos da Saneago, 

serviços da Prefeitura de 
Campos Belos, entre ou-
tros. O funcionamento será 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. A agência 
terá capacidade para rea-
lizar aproximadamente 10 
mil atendimentos mensais. 

A unidade chegou a 
ser instalada no apagar 
das luzes do governo an-
terior, em dezembro de 
2018. No entanto, por fal-
ta de condições para seu 
pleno funcionamento, foi 
fechada pouco tempo de-
pois. “Esse Vapt Vupt aqui 
funcionou dez dias. De-
pois, por acharem que o 
prefeito não estava muito 
alinhado, resolveram fe-
char”, frisou Caiado, que 
completou: “Esse aqui é 
outro nível. Vocês veem 
a ampliação, tudo com ar 
condicionado e todos os 
serviços do município e 
do Estado sendo feitos ao 
cidadão. Está aberto e vai 
funcionar definitivamen-
te em meu governo”.

O secretário de Estado 
da Administração, Bruno 
D’Abadia, elencou a demo-
cratização do atendimento 
ao cidadão, a transforma-
ção e a modernização dos 
serviços como ações prio-
ritárias do governo Ronal-
do Caiado. “O Estado tem 
voltado seus olhos para 
o interior. Isso mostra a 
preocupação do gover-
no em universalizar seus 

serviços”, destacou.
O titular da Sead afir-

mou que a descentraliza-
ção dos serviços, promovi-
da pelo governador, é uma 
importante ferramenta 
para combater desigualda-
des e tornar o Estado mais 
acessível para todos os 
goianos. Bruno salientou 
ainda que nova cultura de 
prestação de atendimento 
ao cidadão, em curso na 
gestão estadual, está sen-
do potencializada por ou-
tros meios e plataformas 
de atendimento, principal-
mente via acesso digital.

O prefeito de Campos 
Belos, Eduardo Terra, dis-
se que a ocasião teve um 
gosto especial. “Aqueles 
que nos acompanham 
sabem da nossa luta para 
que esse momento enfim 
chegasse. Vamos entregar 
vários serviços em uma 
unidade nova e moderna, 
e creio que tenha sido a 
mais barata. E não para 
atender somente Campos 
Belos, mas a todos os mu-
nicípios da região.” Eduar-

do também demonstrou 
seu entusiasmo com a 
visita do governador. 
“Acredito este dia será 
o início da solução de 
muitos de nossos pro-
blemas, pois encaminha-
mos boa parte das nos-
sas demandas. Fico feliz 
de ter um pedacinho de 
participação nisto que 
vai ficar na história de 
nossa cidade”, ressaltou.

Representantes 
do Legislativo

Entre os parlamentares 
que participaram da inau-
guração estava o deputa-
do estadual Paulo Traba-
lho, que reconheceu a boa 
gestão de Caiado, pautada, 
como destacou, pela trans-
parência e seriedade nos 
gastos públicos. “O gover-
nador sabe que pode con-
tar com seus deputados da 
base para fazer melhorias. 
É um governador diferen-
ciado, que começou seu 
trabalho pelas regiões 
mais desfavorecidas, sem 

obras eleitoreiras”, afirmou. 
O deputado Tião Caroço 

destacou a determinação 
de Ronaldo Caiado em 
levar soluções para a ci-
dade de Campos Belos. “O 
governador tem atendido 
a todas as nossas reivin-
dicações para o Nordeste 
goiano. Tanto que trouxe 
justamente os dois ho-
mens para sanar os maio-
res problemas da região”, 
disse, apontando para o 
secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandri-
no, e para o presidente da 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra), Pedro Sales .

No mesmo tom, o de-
putado federal José Nelto 
ressaltou que, em Goiás, 
não tem mais propina, cor-
rupção e o bandido tem 
que mudar de profissão. 
“Caiado é correto com os 
compromissos assumidos 
e vai emocionar o povo 
goiano e o presidente Jair 
Bolsonaro, quando eles 
virem a Policlínica funcio-
nando”, disse, referindo-se 

à inauguração da primei-
ra Policlínica, em feverei-
ro, na cidade de Posse. O 
deputado também elo-
giou o convênio com os 
Correios, que deve levar, 
a longo prazo, os servi-
ços a todos os municípios 
goianos. “Isso representa 
a modernidade.”

Interiorização
A inauguração do Vapt 

Vupt em Campos Belos é 
mais uma ação do gover-
nador Ronaldo Caiado no 
sentido de democratizar o 
acesso do cidadão aos ser-
viços estaduais. Exemplo 
foi a implantação do Bal-
cão do Cidadão, convênio 
entre o Governo de Goiás 
e Correios para disponi-
bilizar serviços estaduais 
nas unidades da estatal. O 
lançamento foi realizado 
no sábado (18/01), nas ci-
dades de Abadiânia, Edéia, 
Nova Crixás e Niquelândia, 
e demonstrou a disposição 
da gestão em priorizar o 
cidadão e a excelência na 
prestação dos serviços.

Unidade de serviços integrados do 
Estado irá levar atendimentos do 
Detran, Saneago e outros órgãos 
para população que mora próximo 
à divisa com o Tocantins
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1ª presidente da Asmego toma posse nesta sexta
A Associação dos Magis-
trados do Estado de Goiás 
(Asmego) empossará, no 
dia 31 de janeiro (sexta-
-feira), às 20 horas, a pri-
meira mulher presidente 
da entidade, que já tem 51 
anos de existência. A juíza 
Patrícia Carrijo foi eleita 
no dia 8 de dezembro de 
2019 junto à nova direto-
ria e ao conselho delibera-
tivo da associação, para o 

biênio 2020/2021.
O atual presidente da As-

mego, juiz Wilton Müller Sa-
lomão, que geriu a entidade 
nos últimos quatro anos, 
fará a transmissão do car-
go em solenidade na sede 
da associação, que contará 
com a presença de autori-
dades representativas dos 
três poderes em Goiás.

“Mais do que nunca, é 
chegada a hora da repre-

sentatividade da mulher 
na nossa associação. Sou 
um entusiasta dessa mu-
dança e acredito que a 
Asmego estará em ótimas 
mãos”, afirma o presidente. 
“A magistratura de Goiás em 
2020 e 2021 será combati-
va e terá muita coragem em 
suas ações. Devemos ser va-
lorizados e vamos lutar por 
isso”, ressalta, por sua vez, 
Patrícia Carrrijo.

Eleições

Pela primeira vez na his-
tória da Asmego duas juízas 
concorreram à presidência. 
Patrícia Carrijo venceu com 
283 votos, sendo 68 votos 
de frente. Compuseram a 
chapa vencedora também 
o juiz Átila Naves Amaral, 1º 
vice-presidente; e desem-
bargador Homero Sabino de 
Freitas, 2º vice-presidente. 
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Prefeitura atua para conter 
estragos causados pelas chuvas

o secretário de Infra-
estrutura e Servi-
ços Públicos, Dol-

zonan da Cunha Mattos, 
falou nesta terça-feira 
(28/1), durante entrevis-
ta ao telejornal Bom Dia 
Goiás, sobre os trabalhos 
preventivos e de recons-
trução realizados para 
minimizar os danos cau-
sados pelas precipitações 
da última semana. 

Estão sendo execu-
tados reparos a fim de 
conter uma erosão cau-
sada pelo acúmulo de 
lixo, que alterou o cur-
so da água no Córrego 
Capim Puba, na Avenida 

João Luiz de Almeida, no 
Setor Crimeia Oeste, que 
precisou ser interditada.

Segundo o secretário, 
inicialmente será feita 
uma contenção com pe-
dra marroada para evitar 
que a erosão aumente 
e danifique a pista. Os 
meios-fios também pre-
cisarão ser reconstruí-

dos, para conter o avan-
ço da água. De acordo 
com o Dolzonan Mattos, 
a previsão é que os ser-
viços sejam concluídos 
rapidamente, e que a 
liberação da pista seja 
feita em até quatro dias.

A Rua Padre Monte, 
no Bairro Goiá, e a Rua 
C, no Recreio Panorama 

seguem interditadas. 
As obras para a recu-
peração das pontes lo-
calizadas nas duas vias 
estão em processo de 
licitação emergencial. A 
previsão é que nos pró-
ximos 60 dias seja dada 
a ordem de serviço para 
a execução das obras 
de construção de novas 

estruturas e no prazo de 
90 dias, após a ordem de 
serviço, sejam iniciadas.

Tapa-buracos
Sobre a operação ta-

pa-buracos, o Secretário 
de Infraestrutura reforça 
que há 15 equipes tra-
balhando diuturnamen-
te durante a semana, 

inclusive, aos sábados, 
domingos e feriados.

Dolzonan Mattos falou 
também sobre a erosão 
do Córrego Cascavel e 
informou que a Prefei-
tura deverá assinar uma 
ordem de serviços para 
início da obra de canali-
zação e execução da pista 
da Marginal Cascavel.

Secretaria de 
infraestrutura 
intensifica 
ações para 
conter danos. 
Secretário 
estima em até 
quatro dias 
liberação de via 
no Crimeia oeste
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Prefeitura de Aparecida entrega 45ª praça 
beneficiando moradores do Setor American Park
Dando continuidade à 
maratona de entrega de 
praças públicas para be-
nefício dos moradores, a 
Prefeitura de Aparecida, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(SDU) entrega nesta terça-
-feira, 28, a praça Marcílio 
Júnior Mendes Ferreira, 
que fica localizada na 
rua X-03. A solenidade de 
inauguração será realizada 
a partir das 17h, e contará 
com a presença do prefei-
to Gustavo Mendanha, do 
secretário da SDU, Max 
Menezes, autoridades mu-
nicipais e moradores.

A nova praça, que rece-
be o nome de um morador 
do setor, possui um terreno 
de 1.810,03 m² onde a di-

versão e lazer é garantida 
para toda a família. Os mo-
radores poderão praticar 
atividades físicas com a 
academia para a terceira 
idade (ATI), a criançada 
poderá aproveitar o Play-
ground, jogos de mesa, 
além de um campo de fu-
tebol com terreno natural. 
O espaço também dispõe 
de paisagismo, ilumina-
ção, pergolado de madei-
ra, oito bancos de concreto, 
lixeiras, e área permeável 
de 1,326,91 m².

Gustavo Mendanha ex-
plana que o investimento 
em áreas de lazer é funda-
mental para o crescimento 
do município e para incen-
tivar a população a praticar 
atividade física. “As praças 

contribuem para a melho-
ria da qualidade de vida 
das pessoas porque são es-
paços de convivência e que 
podem ser utilizados para 
a prática do lazer, brinca-
deiras, atividades físicas e 
culturais”, disse.

Max Menezes disse que 
a previsão da secretaria é 
entregar até o fim do ano, 
mais 65 espaços. “Quere-
mos levar o benefício para 
todos as regiões, benefi-
ciando centenas de mo-
radores”, comentou o se-
cretário ressaltando ainda 
que as praças mais antigas 
também estão passando 
por reforma. “Esses espa-
ços valorizam os bairros e 
transformam a realidade 
da população”.
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EXPREsso 
FlaMBoYaNT 

o Expresso Flamboyant segue até 
essa sexta-feira, dia 31 de janeiro, na 

programação de férias do Flamboyant 
Shopping. Para quem busca diversão é 

possível passear em vagões coloridos 
e sonorizados ao mesmo tempo 

em que se aprecia os corredores do 
Flamboyant  sob um novo ângulo. 

Para embarcar nessa aventura, basta 
adquirir o ingresso no valor de r$ 15, 

no Piso 1, próximo à loja Mundo ri 
Happy, mesmo local onde o embarque 

acontece, sempre das 14h às 20h

oUTBacK
Tradicionalmente, o outback Brasil 

presenteia seus clientes no início 
do ano e, agora em 2020, não será 

diferente: a aussie Week do outback 
Steakhouse acontecerá até dia 30/01 

(em todos os horários) ou enquanto 
durarem os estoques. neste período, 

a marca oferecerá aos seus clientes, 
por conta da casa, a famosa cebola 

gigante dourada Bloomin’ onion. Para 
participar é preciso gerar o voucher 

no site www.aussieweek.com.br e 
comprar um prato principal ou um 

aperitivo, sendo válido um cupom por 
mesa.

BEiJiNHo
a nova linha Cuide-se Bem Beijinho, 

do Boticário, traz uma fragrância 
floral surpreendente. o nome 

remete ao beija-flor: o pássaro mais 
apaixonado no mundo pelas flores. 

Com segredinho de extrato de 
flores e manteiga de karité, os itens 

promovem uma hidratação profunda 
e garante rápida absorção na pele, 

tendo um resultado imediato visível.

BaTUqUE
a musicista Cristiane Vaz, uma 

das fundadoras do grupo goiano 
Sambagô, está aquecendo os 

tambores para participar do Bloco 
do Cerrado no maior pré-carnaval 

de Goiânia, dia 15 de fevereiro. 
Enquanto o dia da festa não chega, 
a banda de percussão, formada por 

30 integrantes, já está trazendo 
animação à vizinhança do Cepal 

do Setor Sul, onde ensaios estão 
acontecendo todas as terças. no 

repertório, pra lá de animado, muito 
samba, afro-reggae e maracatu.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Turnê - o duo musial “anavitória”, formado por ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão apresentarão a turnê “o 
tempo é agora”, às 21h de quinta-feira, dia 06 de fevereiro, no Centro de Convenções da PUC – Campus ii.

Formatura - Hanna Maia e rafaela Katherine prestigiam 
a formatura da nova médica Ingrid Melo no último final de 
semana em ribeirão Preto.

2 3

4

Empresária - A empresária Kamila Munnique é representante fine 
gray que elimina peso, medidas e gordura localizada (62) 9 8576 3256.
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Paris - o casal de dermatologistas Geórgia e alessandro 
alarcão embarcou para Paris, na França, onde participa 
de um dos maiores congressos internacionais de 
procedimentos estéticos, o 22º iMCaS World Congress – 
international Master Course of aging Science.
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Franquias
responsável por 2% do PiB brasileiro, o setor de franquias empregou 1,3 milhão de pes-
soas em 2019, segundo dados da associação Brasileira de Franchising (aBF), um aumento 
de 4,8% em comparação ao ano anterior. Em média, foram abertas 25 novas unidades de 
franquias por dia no País, que contribuíram para uma alta de 5,1% no número de unidades e 
6,9% no faturamento, em 2019. a projeção da entidade é que o setor cresça 8% em 2020.

TrabalhisTa
o microempreendedorismo individual cresceu 23,6% 
no Brasil, desde a reforma Trabalhista. Com perspec-
tivas econômicas mais favoráveis e a taxa básica de 
juros em patamares mais baixos, tornando o crédito 
mais barato, a expectativa é que este cenário con-
tinue fomentando o instinto empresarial dos brasi-
leiros em 2020. Momento propício para o chamado 
empreendedorismo por oportunidade, que responde 
a uma oportunidade de negócio real e estável.

Turismo
a organização da Expo Turismo Goiás confirmou a segunda edição do evento para o 
próximo dia 03 de julho, em Goiânia. a feira de negócios reúne agências de viagens, 
redes de hotéis, companhias aéreas e entidades representativas do turismo nos muni-
cípios para apresentar aos profissionais do trade turístico e simpatizantes as principais 
novidades de serviços e destinos espalhados pelas cidades goianas.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

habiTação

Confiança do empresário da construção 
atinge maior nível desde 2014

o Índice de Confiança 
da Construção, me-
dido pela Funda-

ção Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 2,1 pontos na 
passagem de dezembro 
de 2019 para janeiro deste 
ano. Essa foi a oitava alta 
consecutiva do indicador, 
que chegou a 94,2 pontos, 
maior patamar desde maio 
de 2014 (94,6 pontos).

O Índice de Situação 
Atual, que mede a con-
fiança dos empresários 
da construção no mo-
mento presente, avançou 
1,7 ponto e chegou a 84,3 
pontos. A maior contribui-
ção para esse resultado 
veio do componente “car-
teira de contratos”.

O Índice de Expectati-
vas, que mede a confiança 
do empresariado do setor 
em relação aos próximos 
meses, cresceu 2,4 pontos 
e alcançou 104,2 pontos, 
o maior valor desde se-

tembro de 2012 (104,5 
pontos). Dos quesitos que 
compõem esse índice, a 
principal alta veio da de-
manda prevista para os 
próximos três meses.

Segundo a pesquisa-

dora da FGV Ana Maria 
Castelo, o resultado de 
janeiro é um sinal do que 
deve ser a dinâmica pre-
dominante em 2020: um 
aumento do protagonis-
mo da área de edifica-

ções, puxado pela melho-
ra do mercado imobiliário 
residencial em 2019.

Para ela, no entanto, 
ainda há um longo per-
curso para recuperar o 
patamar de atividade 

anterior à crise. A de-
manda, de acordo com a 
pesquisadora, é o princi-
pal limitador do setor.

O Nível de Utilização da 
Capacidade caiu 1 ponto 
percentual, para 70,9%.

Índice cresceu 
2,1 pontos na 
passagem de 
dezembro para 
janeiro
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A Brain Inteligência Estratégica, parceira da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), realiza no dia 10 de fevereiro, a 
partir das 9 horas, a palestra online “O que esperar de 2020 para o mercado 
imobiliário?”. O assunto será abordado pelos diretores da empresa, Fábio 
Tadeu Araújo e Marcos Kahtalian, que também vão responder às dúvidas e 
perguntas dos participantes no dia por meio do chat na transmissão.
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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

Conheça nosso site
www.diariocentral.com.br
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Gabigol permanece no Flamengo 
com contrato até 2024

“se é o para o 
bem da nação, 
eu fico”. Com 

estas palavras, Gabriel 
Barbosa confirmou que 
segue no Flamengo nes-
ta temporada. O centro-
avante foi comprado 
pelo clube carioca por 
aproximadamente R$ 78 
milhões junto ao Inter de 
Milão. Após dois meses 
de negociação, o anún-
cio foi confirmado por 

meio de um vídeo pelas 
redes sociais do próprio 
artilheiro. “A nação me 
abraçou, aqui vivemos 
intensamente (...) supe-
ramos barreiras”.

Gabriel marcou 59 
gols em 43 jogos em 
2019. A marca fez jus 
ao apelido de “Gabigol” 
e o levou a ser eleito 
como melhor jogador 
da América do Sul.

Dentro de campo, 
ainda sem o elenco 
principal, o Flamengo 
enfrenta o Fluminense 
nesta quarta-feira (29), 
às 20h30, pelo Campe-
onato Carioca.  A Rádio 
Nacional do Rio de Ja-
neiro transmite a partida 
direto do Maracanã para 
todo o Brasil em 1130 
kHz AM ou no site Rá-
dios.ebc. O jogo é válido 
pela quarta rodada da 
Taça Guanabara.

artilheiro se 
antecipou ao 
clube 
ao fazer o 
anúncio pelo 
instagram
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