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n Quase que totalmente dedicado 
à administração da sua fazenda em 
Posse, o ex-governador José Eliton 
desenvolve, ainda que timidamen-
te, contatos para viabilizar a candi-
datura a deputado federal em 2022. 

n O prefeito de Goianésia Renato de 
Castro, que apoiou Ronaldo Caiado, 
mas não foi expulso do MDB, quer 
ficar no partido. Só que está sendo 
aconselhado a sair para garantir a re-
eleição e evitar rasteira de última hora. 

n Mais uma sobre José Eliton: ele 
saiu do grupo de WhattsApp que 
reúne os nomes mais expressi-
vos do PSDB em Goiás, inclusive 
contando com a participação do 
ex-governador Marconi Perillo. 
Ninguém sabe o motivo.

n O ex-ministro e presidente do PP 
estadual Alexandre Baldy está agindo 
nos bastidores contra o senador Van-
derlan Cardoso, retaliando as críticas 
de Vanderlan ao modo autoritário 
como o partido é conduzido em Goiás.

n Sob o comando do deputado 
federal José Nelto e a presença do 
presidente nacional, senador Álvaro 
Dias, o Podemos programa uma fes-
ta ruidosa em fevereiro para receber 
o prefeito Adib Elias, de Catalão.

n O grande empresariado perdeu a 
batalha pela manutenção dos incenti-
vos fiscais em Goiás e engoliu os cor-
tes. Restou uma briga para atravessar 
um conselho deliberativo no ProGoiás, 
com representantes classistas. 

n Mas o governador Ronaldo Caiado 
não deveria aceitar esse conselho deli-
berativo para a gestão da nova políti-
ca de benesses tributárias. É o mesmo 
que entregar a uma raposa faminta a 
administração do galinheiro. 

n Expulso do MDB por apoiar Ro-
naldo Caiado, o prefeito de Rio Verde 
Paulo do Vale, vai para o DEM. Para a 
reeleição, terá o apoio do presidente 
da Assembleia Lissauer Vieira, seu ex-
-adversário nas urnas de 2016. 

n A professora e ex-secretária de 
Educação Raquel Teixeira está 
propensa a se inscrever nas pré-
vias do PSDB e enfrentar o depu-
tado estadual Talles Barreto na 
disputa interna pela candidatura 
tucana a prefeito de Goiânia. 

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

Ficou ruim, mas muito ruim, para o prefeito Adib Elias o que aconteceu em Cata-
lão há poucos dias e apenas repete a rotina das fortes chuvas que caem na cidade 
entre o fim de um ano e o início de outro, por todo o sempre – o que deveria ter 
levado as autoridades municipais a adotar medidas de precaução, que, inclusive, 
foram recomendadas pelo Ministério Público, mas 100% ignoradas pela prefei-
tura, em uma omissão que resultou em prejuízos monumentais para a popu-
lação e por pouco não levou a mortes (que, em anos anteriores, já ocorreram). 
Adib recebeu todos os avisos possíveis. O principal, claro, decorre da tradição 
de tempestades que levam a inundações periódicas em Catalão e destroem a 
infraestrutura urbana da cidade – a propósito, péssima, com obras equivoca-
das como a canalização com piso e paredes de concreto do ribeirão Pirapitin-
ga – o que, em vez de resolver, agravou a incidência de enchentes ao esparra-
mar o excesso de águas por toda a cidade e não apenas ao longo do seu leito.

Y.
-M

ae
da

EM VEZ DE acEitaR EXiGÊNcia Do Mp, pREFEitURa acHoU MElHoR REcoRRER
Outra advertência para Adib Elias veio de uma ação protocolada na Justiça pelo Ministério Público, que corretamente exigia da prefeitura a confecção 
de um plano municipal de drenagem urbana, além da implantação de uma fiscalização eficaz e efetiva das represas existentes dentro de Catalão. Em 
vez de obedecer, o que Adib fez? Entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça, para fugir da obrigação. O promotor Roni Alvacir Vargas, da 
Promotoria de Defesa do Meio Ambiente em Catalão, autor da ação, afirma que se a prefeitura tivesse atendido aos pedidos, os estragos causados 
durante a forte chuva da semana passada não teriam ocorrido. Catalão tem 14 grandes represas dentro da cidade, muitas em sequência, o que facilita 
eventuais acidentes e rompimentos. Pior: todas irregulares. É cegueira deliberada não enxergar esse potencial para desastre, como parece ser o caso.

pREcEDENtE DE poNtaliNa iNDicaVa a iMiNÊNcia DE NoVo DESaStRE
Adib Elias ignorou ainda outro aviso: o precedente aberto com o estouro de uma represa em Pontalina, que o deveria ter levado a deflagrar um imediato 
monitoramento das barragens em posição de risco em Catalão, em especial as urbanas. Não o fez, dormiu no ponto e agora se desdobra em justificativas 
esfarrapadas que não fazem jus à inteligência e capacidade administrativa que sempre demonstrou como chefe do Executivo catalano. Sua imagem de bom 
gestor, em ano eleitoral, em que depende da renovação do seu mandato para ter um futuro na política estadual, foi arrastada para o brejo. Afinal, 
como explicar, com Adib perto de 12 anos mandando em Catalão, uma prefeitura que não fez nada para prevenir nem muito menos adotou cuidados 
mínimos – e legalmente obrigatórios – para evitar ou ao menos diminuir os danos das pesadas chuvas que eternamente caem sobre a cidade?

liNcolN tEJota ViRa EXEMplo DE caSo RaRo EM política
O vice-governador Lincoln Tejota já pode ser citado como um caso raríssimo em política: ocupa um dos cargos mais altos da hie-
rarquia de poder do Estado, mas não consegue um partido para se filiar. Em parte, pelo ausência de aliados, já que só conta com a 
família e mais ninguém para respaldar a sua carreira. Em 2022, na hora de renovar a candidatura à vice na chapa da reeleição do go-
vernador Ronaldo Caiado, provavelmente vai perder a vaga. Ficar sem filiação partidária enfraquece e desmoraliza qualquer político.

paGaMENto DE JaNEiRo DENtRo Do MÊS SiNaliZa FaSE ViRtUoSa
O pagamento da folha de janeiro dentro do mês trabalhado sinaliza a fase virtuosa, do ponto de vista administrativo e financeiro, em que o 
governador Ronaldo Caiado entrou na gestão estadual. Se, nos próximos meses, Caiado conseguir a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal 
ou conquistar de alguma forma o apoio do governo federal para contrair novos empréstimos e manter suspenso o pagamento das parcelas 
da dívida, aí virá o paraíso – com recursos sobrando para a execução de obras e o lançamento de novos programas na área social. 

EStilo SolitÁRio DE FaZER política pREJUDica VaNDERlaN
O senador Vanderlan Cardoso tem um defeito de origem que é gravíssimo em política: ele é solitário, isto é, não tem e não busca aliados, 
desenvolvendo a sua carreira apenas com os seus próprios recursos e não como expressão de uma vontade social ou representação de um 
segmento expressivo da sociedade. sozinho, ele já foi longe demais, chegando a um mandato de senador que não foi produto de posições que 
porventura tenha defendido ou interesses coletivos que tenha assumido, mas resultado de uma conjuntura em que os candidatos concorren-
tes – principalmente Marconi Perillo e Lúcia Vânia – encontravam-se debilitados por ocorrências policiais e por uma fadiga na exposição ao 
público. Por conta própria, ou seja, em razão dos seus méritos, sejam quais forem, Vanderlan não seria senador.

DiEGo SoRGatto DaNÇoU EM lUZiÂNia, oNDE o FUtURo É cÉlio SilVEiRa
Complicou-se em definitivo a situação do deputado Diego Sorgatto que despontava como favorito para a eleição municipal deste ano em Luziânia, mas foi 
surpreendido pelo lançamento do nome do deputado federal Célio Silveira, que tem muito mais potencial de votos na cidade do que ele. Como os dois são 
do PSDB e parlamentares estaduais não podem sair de um partido para se candidatar por outro sem o risco de perder o mandato na Assembleia, está claro 
que a preferência dos tucanos será por Célio Silveira – que passou a admitir publica e ostensivamente a ideia de disputar o pleito. Diego Sorgatto dançou.

cHUVaS toRRENciaiS aBalaM a iMaGEM DE BoM GEStoR
DE aDiB EliaS EM catalÃo E coMpRoMEtEM SUa REElEiÇÃo
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entrevista

Governador anuncia fim do “turno 
da fome” nas escolas do Entorno

Goiás, fevereiro de 
2020. A maior au-
toridade do Estado 

vai estar em duas escolas, 
em cidades do Entorno do 
Distrito Federal, para abrir 
oficialmente o ano letivo e 
entregar dois pares de uni-
forme para cada aluno de 
Luziânia e Águas Lindas. 
Se há alguns anos, este ce-
nário se desnudava ape-
nas como miragem, hoje 
ele ganha contornos bem 
definidos, fruto da políti-
ca de regionalização e do 
gesto de priorizar, com in-
vestimentos e direciona-
mento de incentivos fis-
cais, os municípios mais 
carentes de Goiás.

“Eu quero deixar bem 
claro que o Entorno de 
Brasília tem governo, tem 
governador para dar se-
gurança e dignidade à 
população”, fez questão 
de reforçar Ronaldo Caia-
do, durante entrevista ao 
Sistema Brasil Central de 
Rádio e, também, a várias 

emissoras do interior, que 
retransmitem o programa 
“Fala Goiás em Rede”. A 
prestação de contas aos 
ouvintes foi realizada nes-
ta sexta-feira (31/01).

Como de costume, o 
anúncio do governador 
não veio vazio. Além de 
entregar os uniformes, 
Caiado disse que vai aca-
bar com o 4º turno, o cha-
mado turno da fome, no 
Entorno do DF. Para quem 
não está familiarizado com 
a expressão, ela pode ser 
traduzida como uma prá-
tica implantada em Goiás 
há mais de 15 anos, e que 
foi criada, de forma emer-
gencial, para suprir a fal-
ta de vagas nas escolas. O 
4º turno é o intermediá-
rio para aqueles que não 
conseguiram estudar em 
um dos turnos regulares 

(matutino, vespertino 
ou noturno), sendo que 
os alunos têm aulas das 
11h às 14h45.

“Nós vamos tirar o 4º  
turno, o turno da fome, que 
não tem a grade curricular 
completa, já que o horário 
dos estudantes está redu-
zido. Temos que dar reco-
nhecimento à nossa secre-
tária de Educação (Fátima 
Gavioli) e ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
porque conseguimos verba 
para começarmos a insta-
lação de salas modulares, 
com ar-condicionado e to-
dos os materiais e móveis 
necessários, nas escolas de 
Águas Lindas e Luziânia”, 
informou, ao lembrar que 
a iniciativa é transitória, 
até que o Estado consi-
ga retomar as obras que 
ficaram paralisadas nas 

escolas, por causa da má 
administração dos gesto-
res passados.

Ainda na área da Edu-
cação, o chefe do Execu-
tivo lembrou que Goiás 
foi o único Estado do País 
a conseguir verbas, do 
Ministério da Educação, 
para custear a construção 
de quatro escolas cívicos-
-militares. Todas elas serão 
implantadas no Entorno: 
Valparaíso, Águas Lindas, 
Santo Antônio do Desco-
berto e Luziânia.   

Para essa região so-
cialmente vulnerável, na 
área da Segurança Públi-
ca, Caiado disse que está 
criando um batalhão espe-
cializado para o Entorno e 
que, ainda, atenderá a uma 
antiga demanda da popu-
lação de Luziânia: vai en-
tregar uma unidade do Ins-

tituto Médico Legal (IML) 
para a cidade. Atualmente, 
quando qualquer cidadão 
do município precisa de 
um atestado de óbito, ele 
tem que se deslocar 134 
quilômetros para con-
seguir o documento em 
Formosa. A instalação da 
unidade em Luziânia con-
ta com recursos advindos 
de emenda do deputado 
federal João Campos.

Referência
O governador explicou, 

também, como as forças 
policias goianas se torna-
ram referência nacional; 
falou sobre a criação, na 
sua gestão, da Delegacia 
de Combate à Corrupção 
e ao Crime Organizado; e 
das obras no Hospital de 
Águas Lindas; confirmou 
que a Universidade Esta-

dual de Goiás agora tem 
autonomia e que “não vai 
ser mais um “acessório de 
partido político”.

Ao ser questionado so-
bre a situação fiscal do 
Estado, Caiado utilizou-se 
da linguagem médica, de 
forma clara e objetiva, e 
respondeu que “Goiás está 
no respirador, querendo 
sair da UTI para a enfer-
maria”. O governador tam-
bém falou das constantes 
visitas ao Ministério de Mi-
nas Energia, acompanhado 
dos presidentes dos outros 
Poderes do Estado, para 
resolver, definitivamente, o 
problema da má prestação 
de serviços da Enel; e das 
reuniões no Ministério da 
Economia, com o intuito 
que Goiás entre no Regi-
me de Recuperação Fis-
cal (RRF), já que cumpriu 
vários critérios do acordo, 
como uma reforma da pre-
vidência própria e o corte 
de incentivos fiscais [R$ 2 
bilhões em 2019 e, para 
2020, estão previstos mais 
R$ 2,5 bilhões].

A entrevista foi con-
duzida pelos jornalistas 
Joziel Menezes e Viviane 
Gontijo, e acompanhada, 
por integrantes de outros 
meios de comunicação; 
pelo gerente de Telerra-
diodifusão da TV Brasil 
Central, Euler Barbosa; 
pelo presidente da Agên-
cia Brasil Central (ABC), 
José Roberto Leão; e pelo 
secretário estadual de Co-
municação, Marcos Silva.

Em entrevista ao 
“Fala Goiás em 
Rede”, Ronaldo 
Caiado adiantou 
que levará 
benefícios 
a Luziânia e 
Águas Lindas
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Saneago vai investir R$ 73,8 milhões em Aparecida 
Para evitar a falta de 
água em Aparecida de 
Goiânia, principalmen-
te durante o período de 
estiagem, o governador 
Ronaldo Caiado autori-
zou, na noite da última 
quinta-feira, dia 30, as 
obras de construção dos 
Linhões Central e Sul, que 
levarão água tratada do 
Sistema Produtor Mauro 
Borges para o municí-
pio, hoje abastecido com 
postos artesianos e pelo 
Sistema Meia Ponte. O in-
vestimento total é de R$ 
73,8 milhões, divididos 
em quatro contratos de 

ordem de serviço. A pri-
meira etapa, constante do 
primeiro contrato, foi ini-
ciada em agosto último.

O governador Ronaldo 
Caiado afirmou que a obra 
integra as ações de união 
com a Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia. “Por parte 
nossa há interesse em fa-
zer cada vez mais parceria 
com Aparecida, uma cida-
de que tem uma gestão 
exemplar e, ao mesmo 
tempo, melhorando cada 
vez mais a qualidade de 
vida de sua população.”

O governador lembrou 
que por muito tempo a 

população aparecidense 
conviveu com obras ina-
cabadas e tubulações que 
chegaram a ser instaladas, 
mas que nunca funciona-
ram. “Estamos assinando 
contrato com as máquinas 
aqui, já no local, para ini-
ciar esse serviço, imedia-
tamente, para num prazo, 
projetado de um ano, po-
dermos estar com a água 
e com o esgoto tratado na 
região”, pontuou. Serão 83 
bairros beneficiados com 
o empreendimento e, con-
forme Caiado, em 100% 
deles o serviço de forne-
cimento de água tratada 

estará resolvido. 
O prefeito de Apare-

cida, Gustavo Mendanha, 
comemorou a autorização 
para o início das obras dos 
linhões. “Diria que esta 
é a notícia do ano. Com 
essa assinatura, estamos 
tendo a solução definitiva 
da água e do esgoto em 
Aparecida de Goiânia.” Ele 
lembrou que anteriormen-
te a prefeitura tinha de fa-
zer poços artesianos para 
levar água para escolas e 
até postos de saúde no pe-
ríodo de estiagem. 

O prefeito agradeceu a 
forma republicana e de-

mocrática com que é trata-
do pelo governador e res-
saltou estar honrado em 
recebê-lo. “Estou ansioso 
para podermos avançar 
em políticas públicas para 
o cidadão aparecidense. 
Pode ter certeza, que in-
dependente da minha po-
sição política, o povo de 
Aparecida vai reconhecer 
aqueles que ajudam a ci-
dade. É um povo humilde 
e trabalhador, que sabe va-
lorizar quem trabalha por 
Aparecida”, assegurou.

O presidente da Sane-
ago, Ricardo Soavinski, 
explicou que o Linhão 

Central tem 13 quilôme-
tros de extensão e encon-
trará o Linhão Sul na Vila 
Oliveira, levando água 
tratada para a região do 
setores Independência 
Mansões e Expansul. “Por 
estes tubos passarão até 
mil litros de água por se-
gundo”, contou o gestor, 
apontando para um dos 
equipamentos no local. 
“Nesse conjunto de obras 
que estamos lançando 
serão concluídos oito no-
vos centros de reservação, 
que juntos vão armazenar 
13 milhões de litros água 
tratada”, completou. 
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Prefeito vistoria 
obras da Marginal 
Botafogo

o prefeito Iris Rezende 
vistoriou no sába-
do (1/2) as obras de 

prolongamento da Marginal 
Botafogo, no Setor Pedro 
Ludovico. O ponto de con-
centração foi na ponte da 
avenida Segunda Radial, 
onde operários já trabalham 
no içamento das vigas que 
vão dar sustentação a ela.

Além das pontes que se-
rão construidas na Avenida 
Segunda Radial, também 
será construída uma pista 
de rolamento na margem 
lateral direita do Córrego 
Botafogo, com aproximada-
mente 1,7 km de extensão e 
duas alças de acesso a ave-
nida, bem como serviços de 
drenagem e recomposição 
do leito do córrego.

Durante a vistoria o 
prefeito, esteve ao lado de 
secretários e demais ges-
tores do município para 
conferir os trabalhos numa 
das principais ligações 
entre os setores Pedro 

Ludovico e Vila Redenção, 
região Sul da capital.

O prefeito destacou a 
importância da obra para 
Goiânia: “É preciso pensar 
no desenvolvimento de 
uma cidade que já tem 
quase 2 milhões de habi-
tantes  e necessita de vias 
de trânsito rápido como é 
a Marginal Botafogo, uma 
das mais importantes vias 
de trânsito e locomoção 
das pessoas”, destaca.

O secretário de Plane-
jamento e Habitação, Hen-
rique Alves, comentou que 
o Consórcio Planex/Ingá, 
responsável pelas obras, 
segue o cronograma esta-
belecido com 26% delas já 
executadas.

“Acompanhamos dia-
riamente o serviço  e está 
dentro do previsto. Inicia-
mos o içamento das vigas, 
já foi feito o rebaixamento 
da Marginal Botafogo na 
altura da Segunda Radial 
e o serviço de terraplana-

gem do trecho de prolon-
gamento.  da via. Devemos 
entregar o novo trecho a 
população em agosto”, co-
menta o secretário.

A comerciante Ana 
Maria Toledo, mora 
numa das ruas laterais a 
avenida Segunda Radial 
e contou que a comuni-
dade espera ansiosa o 
término  das interven-
ções. “Pra nós irá agilizar 
o trajeto para o trabalho, 
ganharemos tempo e co-
modidade”, ressalta.

Prolongamento
Iniciada em setembro 

de 2019, a obra é uma 
das contrapartidas do 
município no contrato 
celebrado com o Banco 
Interamericano de De-
senvolvimento (BID) para 
execução do Programa 
Urbano Ambiental Ma-
cambira Anincus e tem 
investimentos previstos da 
ordem de R$ 13 milhões. 

Intervenções devem ser entregues em agosto 
e se juntar ao Complexo Viário da Jamel Cecílio, 
desafogando o trânsito na região sul da cidade

aparecida de goiânia

2º Fórum da Agenda Aparecida 2050 
discute o futuro da educação no município
A Educação Municipal de 
Aparecida de Goiânia é lis-
tada como o serviço público 
melhor avaliado pela popu-
lação, mas mesmo assim, a 
área tem grandes desafios 
e precisa fazer melhorias. 
Acabar com a fila de espe-
ra por vaga na rede pública 
de ensino infantil e realizar 
maiores investimentos na 
educação básica estão entre 
as principais sugestões de 
melhorias levantadas pelos 
participantes do 2º Fórum 
do Agenda Aparecida 2050.

Centenas de moradores 
do Vila Brasília e região es-
tiveram neste sábado, 1º, na 
Faculdade Alfredo Nasser 

(Unifan), no Jardim das Es-
meraldas, para expor suas 
ideias no projeto. O objeti-
vo principal dos fóruns de 
discussão é o de pensar na 
cidade para daqui 30 anos, 
com planejamento estra-
tégico para dar suporte às 
decisões da administração 
pública a longo prazo.

Para o prefeito Gustavo 
Mendanha o projeto pode-
rá servir de planejamento 
estratégico de Aparecida. “É 
escutando a população que 
nós tomamos decisões mais 
assertivas, pois são os mora-
dores que vivenciam de fato 
a realidade dos serviços pú-
blicos ofertados. A partir daí 

teremos condições de traçar 
melhor os investimentos 
para a cidade, soluções para 
necessidades emergentes e 
melhores condições de vida 
para o cidadão apareciden-
se. Por isso é importante 
que toda cidade participe 
e se engaje nesse projeto”, 
destacou o prefeito que na 
ocasião anunciou reajuste 
no piso salarial dos profes-
sores. “Vamos repassar aos 
professores o reajuste do 
Governo Federal de 12%”.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Valéria 
Pettersen, entre as solu-
ções que devem melhorar 
a educação da cidade, está 

a construção de novas cre-
ches que devem entrar em 
licitação ainda este ano. “O 
dinheiro já está reservado 
no orçamento. Temos 11 
Centros Municipais de Edu-
cação Infantil (CMEIS) licita-
dos, com 180 vagas cada, e 

vamos licitar mais três com 
440 vagas cada. Esperamos 
em dois ou três anos zerar 
esse déficit da educação in-
fantil”, pontuou.

Segundo a secretária, 
outras propostas devem ser 
implantadas para melhorias 

da educação em Aparecida 
ainda nesta gestão. “Para 
aperfeiçoar o aprendiza-
do dos estudantes da rede 
municipal, vamos contratar 
300 professores estagiários 
para dar reforços nas disci-
plinas de língua portuguesa, 
matemática e atividades es-
portivas no contra turno das 
aulas convencionais. Serão 
investidos ainda mais R$ 4 
milhões em materiais esco-
lares extra para os alunos 
terem acesso ao máximo 
de conteúdo educativo em 
casa. Além disso, vamos ex-
pandir as aulas de Robótica 
para todas as escolas do 
município”, detalhou Valéria.
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BoRaBEBÊ
Buscando valorizar o carnaval em nossa capital, 

a cantora Grace Carvalho, o empresário Otaviano 
Cunha e a produtora de eventos Nayana Verano 

se uniram para segunda edição do bloco de 
carnaval “Borabebê”, que acontecerá no dia 22 

de fevereiro (sábado de carnaval) em Goiânia. Ao 
invés de abadás, o bloco terá foliões fantasiados e 
apresenta proposta única de open bar com 3 tipos 

de chopes especiais da marca goiana Colombina 
e caipirinha Seleta. Uma festa democrática, que 
contará com apresentações circenses e um line 
up com Grace Carvalho, Luciana Clímaco, Mara 

Cristina, e Dj’s Projeto Engroove e Lincoln Turini, 
residente do Bolshoi e famoso por ser Dj oficial do 
“Tô nos 30”. O evento é opção perfeita para quem 

irá ficar na capital durante o feriado de carnaval 
e para evitar sujar as ruas, incidentes e poder 

oferecer mais atrações, a folia terá localização fixa 
no Circo Laheto (ao lado do Serra Dourada).

caRNaVal
O Carnaval no Hot Park não deixará ninguém 
parado. A tradicional “Hot Park A Festa”, com 

duas horas a mais de diversão nos dias 07, 08, 
22, 23 e 24 de fevereiro, terá a Folia da Bahia 

como tema e contará com a animação das 
bandas Alam Bêss com sucessos do carnaval de 

Salvador e clássicos da Axé Music, Gato Preto 
e Projeto Kilomba com Axé Retrô, músicas do 

momento e samba. Para as crianças, a diversão 
será liderada pela turminha da Zooeira com o 

Bailinho da Lara, nos dias 22 e 23 de fevereiro, no 
Hotibum, com confecção de abadás e adereços. 

A Charanga Fervendo O Frevo e Equipe Boto 
Infantil também ajudarão a animar os pequenos 

foliões. Já do dia 21 a 25, das 13h30 às 15h30, a 
Praia do Cerrado será um dos principais points 
para quem quer curtir uma boa música. Banda 

Simpatia, LambaSax, Dj Paula Ferracci, Gato Preto 
e Kilomba, e Alam Bêss deixarão a tarde ainda 

mais divertida.

MUiTo saMBa
Organizado pelo empresário e chef Marcelo 

Manata, o Esquina Mercatto prepara uma grande 
estrutura para recepcionar 400 foliões para o 

Carnaval dos Amigos, que acontece no dia 15 de 
fevereiro. Para animar a festa, 15 integrantes da 
escola de Samba Mangueira, atual campeã, irão 
mostrar o verdadeiro samba, além da presença 
do Dj Ruben Fontes.   O bloquinho contará com 
um cardápio Open Food High Level - elaborado 
pelo chef Manata com canapés volantes, buffet 
quente, verrines e as estações de frutos do mar, 
saladas, steak tartare, queijos, frios, charcutaria, 
frutas, doces e chocolates finos Lui. O Open Bar 
High Level também segue o mesmo nível com 

bebidas como Champagne Veuvet Clicquot, Gin 
Tanqueray, Whisky Old Parr, entre outros.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Show - A banda britânica “Dire Straits Legacy” retornará a Goiânia na noite de sábado, dia 28 de março, com a nova 
turnê “South American Tour - 2020”. O show acontecerá no CEL da OAB, reunirá membros da banda original e terá 
clássicos no set list, como:  “Money For Nothing”, Sultans of Swing”, “Walk of Life” e “So Far Away”, além da abertura do 
evento com a participação da “Banda RPM”.

Moagem – A jornalista Mariana Hipólito e Priscila Pontes 
curtindo o evento Moagem que aconteceu no último 
sábado (01) no Deu Praia.

2 3

4

Odontologa - Nesta semana, a odontóloga e doutora em 
dentística restauradora Paula de Carvalho Cardoso esteve 
com uma equipe de profissionais em Nova Olinda, no 
Ceará, prestando serviços para a fundação Casa Grande por 
meio de projetos das ONGs.
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Deu praia - A digital influencer Alessandra Morais, 
prestigou o evento que aconteceu no Deu praia e que teve 
show do Raça Negra e a dupla Diego e Arnaldo. 
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investimentos
A Fitch Ratings, uma das 
principais agências de 
classificação de risco de 
crédito do mundo, elevou 
o rating da Asset do Si-
credi de Proficiente para 
Forte. A nova classificação 
reflete a avaliação da Fi-
tch sobre aspectos como 
a capacidade de investi-
mentos e características operacionais ligadas às soluções que são oferecidas aos associados.

escola de negócios
A empresa goiana de educação para nova economia, Gyntec Academy, anuncia parceria com a 
StartSe, escola de negócios e referência nacional em empreendedorismo e inovação. Para conso-
lidar essa parceria, no próximo dia 4 de fevereiro, a diretoria da empresa goiana segue para São 
Paulo para treinamento de Business Partner que credenciará o Gyntec Academy a realizar cursos, 
programas executivos, imersões, eventos e organizar missões internacionais. Com a parceria, o 
Gyntec amplia suas possibilidades de atuação no mercado de tecnologia e transformação digital.  

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

alimentação
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GIRO

taRiFas

Aneel define que conta de luz não 
terá cobrança extra em fevereiro

a Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) informou  

que a bandeira tarifária 
no mês de fevereiro será 
verde, ou seja, não haverá 
custo extra na conta de 
luz para os consumidores. 
Segundo a agência, o mês 

deverá ser chuvoso nas 
áreas onde estão locali-
zados os principais reser-
vatórios das hidrelétricas 
e o custo de geração de 
energia será menor. Des-
sa forma, não haverá 
necessidade de aciona-
mento das usinas ter-

moelétricas, que custam 
mais para gerar energia. 

Criado pela Aneel, o 
sistema de bandeiras ta-
rifárias sinaliza o custo 
real da energia gerada, 
possibilitando aos con-
sumidores o bom uso da 
energia elétrica. O cálcu-

lo para acionamento das 
bandeiras tarifárias leva 
em conta, principalmen-
te, dois fatores: o risco 
hidrológico (GSF, na sigla 
em inglês) e o preço da 
energia (PLD).

As bandeiras tarifárias 
funcionam da seguinte 

maneira. As cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração, 
sendo a bandeira verme-
lha a que tem um custo 
maior e a verde, o menor.

Os recursos pagos 
pelos consumidores vão 
para uma conta específi-
ca e depois são repassa-
dos às distribuidoras de 
energia para compensar 
o custo extra da produ-
ção de energia em perí-
odos de seca.
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A meta para 2020 da GSA, indústria goiana de alimentos, é faturar 24% 
a mais do que no ano passado. De 2014 a 2019 o crescimento da GSA foi 
48%, um salto significativo em meio ao cenário econômico global não 
muito positivo. No último ano, foram investidos R$ 12,5 milhões em no-
vos equipamentos, o que permite uma produção de quase mil pacotes de 
macarrão instantâneo por minuto. Atualmente cerca de 120 milhões de 
pessoas têm contato com uma das nove marcas das GSA por mês.
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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
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 

uno WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

sistema de consórcio 
-  Ônix 2015    - Entrada + 
Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. 
WhatsApp : (062) 99128-6147

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(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 
compromisso pelo WhatsApp. 
Mais Informações : Tell/What : 
(062) 98550-9156. Consultora 
de Vendas: 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.
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sÃo pAULo

Brasileiro desbanca bicampeão da 
São Silvestre e vence meia maratona

Após dois anos, o 
Brasil retornou ao 
topo do pódio da 

Meia Maratona Interna-
cional de São Paulo, que 
neste ano teve transmis-
são ao vivo da TV Brasil. 
O paulista Daniel Nasci-
mento, de 21 anos, foi o 
vencedor da prova mas-
culina, com tempo de 
1 hora, 4 minutos e 34 
segundos. A marca ren-
deu ao atleta de Bauru 
(SP) — que já havia sido o 
melhor brasileiro da últi-
ma edição da Corrida de 
São Silvestre (11º lugar) 
e conquistado a etapa na-
cional de Cross Country — 
índice para representar o 
país no Mundial de Meia 
Maratona, que será em 

29 de março na cidade de 
Gydnia, na Polônia.

Daniel manteve-se o 
tempo todo entre os pri-
meiros colocados e conse-
guiu se aproveitar do des-
gaste do queniano Edwin 
Rotich, bicampeão da São 
Silvestre e principal favori-
to, para concluir os 21 qui-
lômetros de prova à fren-
te dos rivais. O também 
queniano Nicolas Kosgei 
chegou em segundo, se-
guido pelo brasileiro Gil-
mar Lopes, vice-campeão 
em 2019. Rotich concluiu a 
corrida na quarta posição, 
com Giovani dos Santos 
— que havia sido o último 
homem brasileiro a ganhar 
a Meia Maratona, em 2016 
— completando o pódio.

O resultado de Daniel 
igualou o histórico no 
masculino entre brasilei-
ros e quenianos na Meia 
Maratona de São Paulo, 
com sete vitórias para 
cada país em 14 edições. 
No feminino, porém, as 
africanas estenderam o 

domínio (agora, são nove 
triunfos quenianos, con-
tra quatro de corredoras 
do Brasil) com a vitória, 
de ponta a ponta, de Ja-
net Cheruto. A queniana 
— que é treinada por um 
ex-atleta brasileiro, Mo-
acir Marconi, o Coquinho 

— concluiu a prova com 
1 hora, 16 minutos e 55 
segundos, quase dois mi-
nutos a frente da carioca 
Rejane Ester da Silva, que 
nos quilômetros finais su-
perou a ugandense Emily 
Chebet para terminar em 
segundo. Chebet ficou em 

terceiro, seguida por duas 
brasileiras: Viviane Amo-
rim Figueiredo (4ª) e Ma-
ria Silvania da Silva (5ª).

A 14ª edição da Meia 
Maratona de São Paulo 
reuniu cerca de 7,5 mil 
atletas de várias partes do 
país. A largada e a chega-
da foram na Praça Charles 
Miller, em frente ao Es-
tádio Paulo Machado de 
Carvalho, o Pacaembu. O 
percurso teve como des-
taques a descida e — no 
retorno — a subida da Ave-
nida Pacaembu. O trajeto 
também contemplou pon-
tos marcantes da cidade 
de São Paulo, como o Ele-
vado João Goulart (conhe-
cido como “Minhocão, que 
liga as regiões oeste e cen-
tral da capital paulista) e a 
esquina entre as avenidas 
Ipiranga e São João, popu-
lar na música “Sampa”, da 
Caetano Veloso.

Daniel Nascimento recoloca o país 
no topo do pódio após dois anos
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