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n O presidente estadual do 
PSDB Jânio Darrot e seus alia-
dos andam eufóricos com a 
derrota que impuseram ao ex-
-governador Marconi Perillo 
na disputa pelo controle do 
partido e, sim, planejam avan-
çar ainda mais.

n Sonhando acordado, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
Romário Policarpo espalha que 
pode receber um convite de Iris 
Rezende para figurar na chapa da 
reeleição como candidato a vice-
-prefeito. Mas é conversa fiada.

n O deputado federal José Nel-
to está eufórico: o Podemos é 
um dos partidos que mais deve 
crescer em Goiás com a janela 
partidária que permitirá a pre-
feitos e candidatos à próxima 
eleição a mudança de sigla. 

n O deputado Virmondes Cruvi-
nel, que perdeu mais de 30 car-
gos no governo ao votar contra 
as reformas, levou mais um gol-
pe: seu indicado para a Diretoria 
de Comunicação da Assembleia, 
Danin Jr., foi demitido.

n Não está descartada a can-
didatura do deputado estadual 
Lucas Calil, do PSDB, a prefeito 
de Inhumas, cidade que visita se-
manalmente e com a qual tem li-
gações familiares.Na última elei-
ção, teve mais de 4 mil votos lá.

n A dívida que uma gráfica co-
bra do PSDB estadual por ma-
terial fornecido na campanha de 
2014 não é a única: existem mais 
ações na Justiça exigindo dos tu-
canos a quitação de compromis-
sos por serviços eleitorais.

n O governado Ronaldo Caiado 
cumpriu o compromisso com 
o presidente Lissauer Vieira e 
não vetou nenhum item do or-
çamento do Estado que destina 
recursos para a Assembleia em 
2020. Isso nunca ocorreu antes.

n O ex-deputado federal Pedro 
Chaves, do MDB, é o maior en-
tusiasta da candidatura do se-
nador Vanderlan Cardoso a pre-
feito de Goiânia. Caso Vanderlan 
deixe o mandato, ele é o primei-
ro suplente e assume a vaga.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)
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aDiB É acoNSElHaDo a paRaR DE REcoRRER a DEScUlpaS ESFaRRpaDaS
O prefeito de Catalão Adib Elias foi aconselhado a se recolher e deixar de dar entrevistas em que acaba falando besteiras para justificar a falta de 
prevenção da prefeitura para as chuvas que, mais uma vez, levaram o caos e a destruição à infraestrutura e a propriedades comerciais e residenciais 
da cidade. Adib ignorou as recomendações do Ministério Público, que exigiu um plano para o monitoramento das 14 represas que existem dentro 
do perímetro urbano, todas de grande porte e construídas há muito tempo sem acompanhamento especializado. Preferiu recorrer à Justiça para não 
cumprir orientações que teriam evitado os danos. Seria melhor dar uma demonstração de humildade, reconhecer o erro e pedir perdão de joelhos 
para os moradores de Catalão. O desastre provocado pelas chuvas deixou claro que há muito de errado com a gestão de Adib e que escolhas feitas 
no passado, como, por exemplo, a desastrosa pavimentação do leito do ribeirão Pirapitinga, foram equivocadas e precisam ser revistas.

MaiS DE UM aNo DE GoVERNo E NiNGUÉM Fala EM REFoRMa Do SEcREtaRiaDo
O governador Ronaldo Caiado já superou a marca de um ano de mandato sem cogitar, nem de longe, de uma reforma do seu secretariado, 
tradicional, em governos anteriores, quando se vencia essa etapa. Ocorre que não há pontos fora da curva dentro da equipe de Caiado, que, 
ao que tudo indica, avalia o desempenho geral dos seus auxiliares como satisfatório.

pRÉViaS Do pSDB SERViRÃo paRa ValiDaR caNDiDatURa DE tallES
Vêm aí as prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido a prefeito de Goiânia, que, na verdade, deverão se 
transformar em um evento de validação do nome do deputado estadual Talles Barreto –que demonstra não só vonta-
de, como também coragem para enfrentar a eleição. Elas acontecerão até o final deste mês, caracterizando-se como o 
movimento de abertura da campanha deste ano na capital, esperando-se que, na sequência, venham as definições dos 
demais candidatos. Saiu um boato dando conta de que a professora Raquel Teixeira participaria da disputa inter-
na entre os tucanos, mas ela está morando no Chile, onde faz um curso de aperfeiçoamento magisterial de dois 
anos e dificilmente se envolveria em uma nova aventura, especialmente sem o apoio do ex-governador Marconi 
Perillo. Se ela se dispusesse a participar das prévias, o que parece difícil, é porque Marconi estaria por trás.

iRiS coMBatE a BURaQUEiRa coM MÃo DE FERRo E EVita DESGaStES
Houve uma tentativa da oposição a Iris Rezende no sentido de se criar um foco de desgastes em torno da buraqueira que as chuvas intensas 
sobre Goiânia chegaram a espalhar, mas não deu em nada. A mão firme do prefeito reagiu com a multiplicação das equipes que percorrem as 
ruas para eliminar os furos no asfalto, trabalhando até altas horas da noite e recorrendo até a aplicativos de celular para reunir informações 
sobre pontos a socorrer. Com menos água caindo do céu, a situação já se estabilizou e não há do quê reclamar.

REoXiGENaÇÃo Do pSDB acaBoU acoNtEcENDo E EXclUi MaRcoNi
Há um movimento de reciclagem que está se tornando irreversível dentro do PSDB em Goiás, com o afastamento do ex-governador Marconi Perillo 
do centro das decisões e a sua conversão honorífica em conselheiro qualificado – na medida em que a recente crise em torno do afastamento do 
presidente estadual Jânio Darrot terminou com Marconi dando passos atrás e cedendo espaço para uma mudança no centro de poder do partido, 
que escapou das suas mãos. A primeira consequência é a confirmação da candidatura do deputado estadual Talles Barreto a prefeito de Goiânia, 
como parte de um projeto que, mais na frente, desaguará na candidatura do próprio Jânio Darrot a governador de Goiás, tudo isso sem o dedo 
do ex-tucano-mor de Goiás. Essa é a nova realidade do PSDB goiano e parece que vai ser difícil mudar essa tendência. Vale registrar que há 
alguma reação: a velha guarda do PSDB , tipo Paulinho de Jesus, Jônathas Silva, Nelson Guzzo e outros medalhões do passado, desconfia das 
intenções de Jânio Darrot. O grupo imagina que Marconi Perillo pode ressuscitar e voltar em 2022 como candidato a governador.

Na prática, o governador Ronaldo Caiado já fez o dever de casa e adotou as medidas que configuram 
o escopo necessário para a adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, bicho papão 
que agora perdeu a cara feia e se mostra mais como uma bela oportunidade para a conquista mais 
rápida do equilíbrio fiscal do Estado. Não há porque temer o RRF, como se imaginava a princípio, já 
que as medidas mais amargas exigidas pelo programa foram todas tomadas por Caiado, a exemplo de 
reformas de profundidade como a da previdência estadual ou a mudanças nas regras para o funcio-
nalismo e o magistério, elogiadas pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes como referência 
para o resto dos Estados. Hoje, entrar no RRF corresponde a conquistar com uma paulada só o ajuste 
entre receita e despesa, abandonando, finalmente, o modelo de assintonia que vigorou nos últimos 
20 anos e não mostrava mais nenhum fôlego para continuar. É uma vitória e tanto para Caiado con-
seguiu, avançando com projetos que, aprovados pela Assembleia, irão economizar muito mais do que 
os R$ 10 bilhões previstos inicialmente para os próximos 10 anos e colocam Goiás como a unidade 
federativa mais preparada para a superação da crise fiscal que é rotina no resto do país.

caiaDo FEZ o DEVER DE caSa E JÁ aDotoU aS MEDiDaS
NEcESSÁRiaS paRa a aDESÃo ao RRF. EStÁ tUDo pRoNto
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Governador assina protocolos de intenção 
com 43 empresas, número recorde em Goiás

a exemplo do que 
já ocorreu no ano 
passado, o setor in-

dustrial em Goiás come-
ça 2020 movimentado e 
com ótimas expectativas. 
Na tarde desta terça-feira 
(4/2), o governador Ronal-
do Caiado assinou pro-
tocolos de intenção para 
a instalação de 43 novas 
empresas no Estado, nú-
mero recorde na história 
da economia goiana. A 
previsão de investimento 
supera a marca de R$ 1,3 
bilhão, com a geração de 
12 mil empregos diretos e 

indiretos. 
Somados com dados 

anteriores, os números im-
pressionam: em menos de 
um ano do atual governo, 
foram assinados 112 pro-
tocolos de intenção para 
a instalação de empresas 
em Goiás. A quantidade é 
expressivamente maior 
que toda a somatória en-
tre 2014 e 2018, quando 
foram assinados 93 do-
cumentos com o mesmo 
perfil. “Podem investir no 
Estado de Goiás que vocês 
terão suas empresas valo-
rizadas”, assegurou Caiado.

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços, 
Wilder Morais, informou 
que a indústria em Goi-
ás avançou 3,33% no ano 
passado, o segundo maior 
crescimento no Brasil. 
“Isso demonstra a força e 
a vocação do nosso Esta-
do”, salientou. Ele também 
apresentou o andamento 
dos protocolos assinados 
durante o ano passado. Há 
casos de empresas que já 
começaram as obras de 
instalação nas cidades de 

Rio Verde, Jataí, Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Cris-
talina, Morrinhos e outras.

Sobre a política de re-
gionalização, determinada 
por Caiado, o titular da SIC 
comprovou que vem sendo 
cumprida. “Vamos atender 
24 novos municípios com 
os 43 protocolos assinados 
hoje”, disse. Entre as cida-
des estão duas do Norte 
(Porangatu e Rialma) e 
cinco do Entorno do Distri-
to Federal (Santo Antônio 
do Descoberto, Valparaíso, 

Abadiânia, Alexânia e Ci-
dade Ocidental). Toda essa 
ação contribui diretamen-
te no combate às desigual-
dades regionais, fazendo 
com que o potencial de 
cada região do Estado seja 
valorizado.

Cervejaria é maior 
investidora

Entre as interessadas 
em Goiás está a Cervejaria 
Cidade Imperial, que terá 
uma fábrica em Jataí. Para 

a construção da nova uni-
dade, a terceira no País, a 
empresa investirá R$ 900 
milhões. “Escolhemos Goi-
ás porque é um Estado que 
está inovando, sendo par-
ceiro e apoiando”, justificou 
o diretor da empresa, An-
tonio Glaucius de Morais.

As obras começam em 
2021 e a cervejaria deve 
gerar em torno de 2 mil 
empregos, diretos e indire-
tos, em Jataí e municípios 
vizinhos. “Sem apoio do 
Estado, o empresário não 
consegue crescer nem se 
desenvolver”, comentou 
Antonio Glaucius. Confor-
me avaliou, o perfil técnico 
da região aliada à disposi-
ção do governo estadual 
em ver instalada a empre-
sa foram critérios determi-
nantes para o acordo. 

Há também destaques 
internacionais, como a 
Progeral Corporation, dos 
Estados Unidos, e a Soucy 
América do Sul Indústria 
e Comércio, do Canadá. 
As duas empresas assina-
ram protocolo de intenção 
nesta tarde. Já Inhumas e 
Alexânia, por exemplo, re-
ceberão dois frigoríficos.

A previsão de investimento supera 
a marca de R$ 1,3 bilhão, com a 
geração de 12 mil empregos diretos 
e indiretos. No acumulado, de 
fevereiro de 2019 até agora, foram 
assinados 112 desses protocolos pelo 
governador Ronaldo Caiado, diante 
de 93 documentos com o mesmo 
perfil oficializados entre 2014 e 2018
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Prefeitos fazem romaria no gabinete 
do deputado federal Professor Alcides
O perfil municipalista de 
atuação do deputado fe-
deral Professor Alcides 
(Progressistas) na Câmara 
Federal transformou seus 
gabinetes, em Brasília e 
em Aparecida de Goiânia, 
em pontos de romaria de 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e lideranças 
políticas do Estado. Todos 
que procuram o depu-
tado são atendidos, sem 
distinção partidária e in-
dependentemente de te-
rem ou não apoiado sua 
eleição em 2018.

Só nesta terça-feira 
(04), em Brasília, Professor 
Alcides recebeu, até às 18 
horas, caravanas de nove 
municípios, incluindo uma 
de Taguatinga, no Tocan-
tins, liderada pelo prefei-
to Altamirando Zequinha 
Gonçalves. Passaram pelo 
seu gabinete caravanas de 

Teresina de Goiás, Campi-
naçu, Cachoeira de Goiás, 
Palmelo, Montes Claros de 
Goiás, Aragarças, Uruaçu e 
de São Domingos.

Essa forma de trabalhar, 
explicou o deputado, ajuda 
na luta pela sobrevivência 
dos municípios. “Meu prin-
cipal objetivo é trabalhar 
em prol de uma educação 
de qualidade e ser um de-
putado totalmente muni-
cipalista porque os mu-
nicípios brasileiros estão 
padecendo com muitos 
problemas, principalmen-
te com a falta de recursos, 
e precisamos ajudá-los a 
sobreviver”, destacou o 
parlamentar.

O prefeito de Montes 
Claros de Goiás, Cícero 
da Bebedouro (MDB), fez 
questão de agradecer a 
atenção do congressista 
para com sua cidade. “Só 

tenho a agradecer o depu-
tado. Ele é municipalista e 
tem acudido os prefeitos, 
ele está sempre dando 
apoio. É por isso que o ga-
binete dele aqui em Brasí-
lia está sempre cheio. Os 
prefeitos têm respaldo. Ele 
sempre está olhando para 
onde mais precisa e é des-
sa forma que precisamos 

dele. Vários recursos já 
chegaram à nossa cidade 
e hoje nós estamos com 
algumas emendas sendo 
liberadas pelos ministé-
rios. Então, dependemos 
do trabalho dele. Parabe-
nizo o deputado”.

Já o prefeito de Campi-
naçu, Milson Alves, o Mil-
sinho (Progressistas), disse 

que sem a ajuda do depu-
tado o seu município es-
taria em situação de cala-
midade. “Sem o deputado 
eu estaria com as pernas 
quebradas, então, para o 
nosso município a popula-
ção toda tem muito a agra-
decer. O professor já man-
dou mais de R$ 1 milhão 
em emendas diretas para 
o município. Temos várias 
emendas em andamen-
to, uma de meio milhão 
para uma pá carregadeira 
e um caminhão. Acho que 
Campinaçu não vai ter um 
deputado melhor do que o 
Professor Alcides”.

Prefeito de Uruaçu, Val-
mir Pedro (PSDB) declarou 
que o deputado Professor 
Alcides representa com 
muita capacidade a ban-
deira do municipalismo. 
“Ele tem defendido com 
muita energia as necessi-

dades dos municípios de 
Goiás, e a nós da cidade de 
Uruaçu. Ele tem nos dado 
facilidade de acesso e nos 
ajudado muito através da 
sua articulação em Brasília 
com as suas emendas de 
bancada, emendas indivi-
duais e com as propostas 
voluntárias. É um grande 
parlamentar que orgulha 
Goiás e, principalmente, o 
Norte do Estado”.

A demanda por recur-
sos para os municípios é 
sempre muito grande, por 
isso, afirmou o deputado, é 
preciso ir atrás deles. “Den-
tro das nossas possibilida-
des estamos procurando 
atendê-los. Estamos pro-
curando resolver também 
problemas anteriores por-
que muitos têm recursos 
travados e estamos indo 
buscar para resolver esses 
problemas das prefeituras”.
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Goiânia ganha novo sistema de 
monitoramento por câmeras

a Prefeitura de Goi-
ânia apresenta 
nesta quarta-feira 

(5/1), às 9 horas, no Sa-
lão Nobre do Paço Mu-
nicipal, o novo sistema 
de monitoramento por 
câmeras da capital, que 
está recebendo 55 no-
vos equipamentos em 
vários pontos da cidade. 
Nesta primeira etapa, as 
câmeras serão distribu-
ídas em oito pontos da 
cidade, com destaque 
para as o Setor Central e 
Setor Norte Ferroviário, 
que receberão cerca de 
25 equipamentos. 

A instalação das câme-
ras faz parte de uma série 
de investimentos por par-
te das empresas de tele-
fonia na capital, visando 
à expansão da rede de 
telecomunicações. Dos 
55 equipamentos que 
compõem essa primei-
ra etapa, cinco câmeras 
já estão instaladas e em 
pleno funcionamento 

na Rua do Lazer, espaço 
que foi revitalizado pela 
Prefeitura de Goiânia e 
entregue à população em 
outubro de 2019. Outros 
equipamentos aguardam 
a conclusão da instalação 
do cabeamento para en-
trada em funcionamento.

Todos esses inves-
timentos estão sendo 
coordenados pela Se-
cretaria Municipal de 
Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh) 
e são realizados como 
contrapartida  para que 
algumas empresas de 
telefonia utilizem espa-
ços públicos da cidade 
para a instalação e fun-
cionamento de infraes-
trutura de Estação Rádio 
Base (ERB). “Desde 2017 
o município conta com 
uma nova regulamenta-
ção para a instalação de 
antenas de telefonia, o 
que possibilitou maiores 
investimentos financeiros 
e tecnológicos por parte 

das empresas. Com isso, 
conseguimos converter 
parte desses investimen-
tos pela utilização dos 
espaços públicos em be-
nefício da própria popu-
lação”, afirma o secretário 
municipal de Planeja-
mento Urbano e Habita-
ção, Henrique Alves.

Além de proporcionar 
maior segurança à popu-
lação, através do moni-
toramento 24 horas, há 
outra novidade. Serão 
instalados ainda senso-

res de um sistema cha-
mado Internet of Things 
(IOT), em livre tradução, 
Internet das Coisas, que 
são sensores que cole-
tam informações téc-
nicas dos locais onde 
estão instaladas, como, 
por exemplo, qualidade 
do ar e temperatura, que 
servirão de subsídios 
para a gestão em  es-
tudos e ações nas mais 
diversas áreas. 

O Centro de Gestão In-
tegrada (CGI), coordenado 

pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia (Sedetec) é 
outro local que recebeu 
investimento com ins-
talação de novas câme-
ras. A central recebeu 12 
telas de LED de 50 po-
legadas e quatro micro-
computadores de última 
geração, que criaram 
duas novas posições de 
monitoramento no CGI. 

No total, a cidade deve 
receber até o final deste 

ano cerca de 500 câmeras 
de monitoramento. “Com 
a instalação desses equi-
pamentos, teremos rede 
maior de monitoramen-
to e informações sobre a 
cidade e poderemos dar 
maior segurança à popu-
lação, além de possibili-
tar à administração mu-
nicipal informações em 
tempo real que poderão 
auxiliar na resolução 
de demandas urgentes 
em tempo hábil”, afirma 
Henrique Alves. 

Cidade deve receber até o final 
deste ano cerca de 500 câmeras 
de monitoramento, trazendo 
mais segurança à população
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Escola Municipal de Artes oferece 
250 vagas em diversos cursos
Estão abertas inscrições 
gratuitas para 250 vagas 
em dez cursos oferecidos 
pela Escola Municipal de 
Artes da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura 
(Semec). As oportunidades 
são para crianças e ado-
lescentes com idade entre 
nove e acima dos 14 anos. 
As aulas, que começaram 
nesta terça-feira,3, serão 
ministradas no Galpão das 
Artes no Centro de Cultu-
ra e Lazer José Barroso no 
Setor Village Garavelo, em 
Aparecida de Goiânia.

São oferecidos os se-
guintes cursos: desenho, 
fotografia e audiovisual, 
iniciação às artes visuais, 
desenho e pintura, dese-

nho, desenho de moda e 
modelagem, iniciação à 
dança, dança contempo-
rânea, poéticas populares 
na dança, artes dramáticas 
e interpretação teatral. As 
inscrições são feitas no 
Centro de Cultura e Lazer 
José Barroso de segunda 
a sexta-feira em horário 
comercial mediante apre-
sentação de copias da 
Carteira de Identidade e 
comprovante de endereço 
atualizado.

“A Escola de Artes tra-
balha com quatro linhas 
de atuação: artes visuais, 
dança, artes cênicas e mú-
sica, que temos um núcleo 
específico. As aulas são 
ministradas por professo-

res especialistas em cada 
linguagem. Ofertamos va-
gas para iniciantes e para 
aqueles que queiram aper-
feiçoar seus conhecimen-
tos”, pontua o coordenador 
artístico e pedagógico da 
Escola Municipal de Artes, 
Daniel Herreiro.

Criada pela Semec, a 
Escola Municipal de Artes/ 
Núcleo Artes irá fomentar 
a formação de nossos ar-
tistas e também fortale-
cer a agenda cultural da 
cidade, incentivando a re-
alização de novos eventos 
durante todo ano.

Informações sobre os 
cursos da Escola de Artes 
são disponibilizados no te-
lefone (62) 3545-5979.
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caRNaRocK
A rede de franquias goiana tioBák marcará presença 

na segunda edição do CarnaRock - Bloco Oficial do 
Carnaval dos Amigos, com o tioBák Eventos. Marcado 

para o próximo dia 15 de fevereiro, o Bloco será open 
food e contará com as tradicionais tiras de frango 

empanadas da marca, o “Franguitos” Os ingressos do 
CarnaRock já estão à venda. Mais informações podem 

ser obtidas no instagram @ carnarockgoiania. 

BloQUiNHo caRRiNHo 
DE MÃo 

Para quem vai ficar em Goiânia, o carnaval promete 
muito agito. Na segunda-feira, dia 24, o tradicional 

grupo de samba Heróis de Botequim leva às 
ruas da capital o bloco Carrinho de Mão Elétrico. 

A Concentração será no Circo Laheto, no Jardim 
Goiás e começa às 9h30 com o bloquinho kids. Pais 

podem levar seus filhos para curtir uma manhã com 
muita brincadeira e animação. A partir de meio dia a 

concentração para os adultos com o DJ Fábio Ferrá. Às 
13h30 show com  Heróis de Botequim que vão animar 

a tarde com muitas marchinhas, frevo e samba. Às 
17h30 o carrinho de mão elétrico sai às ruas de Goiânia, 

puxando centenas de foliões.

DoaÇÃo DE saNGUE
Com a chegada do carnaval os acidentes aumentam, 
pensando nisso a ONG Ladies do Bem, em conjunto 

com o Grupo Saga e o Hemocentro de Goiás, estarão 
presentes neste sábado (8), das 8hrs às 16hrs, na Saga 
Triumph, localizada na BR-153, no Jardim Goiás, com a 

Unidade Móvel do Hemocentro recebendo doações 
de sangue e realizando cadastro de medula óssea. O 

evento também contará com um café da manhã e 
sorteio de camisetas para quem realizar a doação.

Folia DE caRNaVal
O Carnaval será ainda mais animado para as crianças 

que passarem pelo Clube Kids do Flamboyant 
Shopping. Ao longo do ano, o projeto pensado 

especialmente para esse público, promete agitar a 
rotina social da garotada com diferentes propostas de 

diversão, interação e aprendizado. O pontapé acontece 
com a Folia de Carnaval. Isto porque, aproveitando o 

final de semana do feriado prolongado, o shopping 
irá oferecer oficinas inspiradas na maior festa popular 

do país, entre os dias 22 e 23 de fevereiro, das 13h 
às 20 horas, no Atrium, piso 2. A programação é 

voltada para crianças com idade entre 3 e 11 anos. 
As quatro modalidades de oficinas acontecem 

simultaneamente ao longo do dia com capacidade 
para até 8 crianças cada. Para participar é preciso se 
cadastrar e estar acompanhado por um responsável 

maior de 18 anos, mediante apresentação dos 
documentos e assinatura de um termo de 

responsabilidade. Ao final de cada dia, um show-
bailinho aberto a todas as crianças que estiverem no 

shopping, encerra a programação com muito confete 
e serpentina. A animação será da banda Lupa K.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Certificação -  A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, é reconhecida 
no Brasil como uma das empresas Top Employers 2020, certificação mundialmente aplicada pelo Top 
Employers Institute, que tem sede na Holanda e atua em 119 países, em todos os continentes. O resultado 
veio após uma profunda análise das políticas de RH da companhia, na qual foram avaliados quesitos como 
remuneração e benefícios, cultura, aprendizado e desenvolvimento. 

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.
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Distúrbio do sono - A ortodontista infantil Dra Paulene 
Cardoso recebe médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 
cirurgião dentistas para o Meeting DSR Goiania. O evento, 
que acontece nos dias 6 e 7 de março.
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Arte - Na próxima edição do Encontro na Arte, nesta 
quarta-feira, dia 5, a partir das 19h30, na Arte Plena Casa 
Galeria. A apresentação e mediação, mais uma vez, fica por 
conta do anfitrião e mestre em História, Sandro Tôrres (foto).
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acionistas pessoas físicas
Em 2019, o número de investidores pessoas físicas dobrou em relação a 2018, chegando ao total de 
1,68 milhão. Por isso, empresas com ações negociadas traçam formas mais eficientes de atender 
este público, como disponibilização de canais de comunicação específicos. Entre as justificativas 
para o fato está o crescimento do cenário macroeconômico e a redução da taxa de juros.

tesouro Direto 
No ano de 2019, o número de investidores ativos no Tesouro Direto se manteve em alta, num 
total de 1,2 milhão. O número é 52,8% maior em relação ao fechamento de 2018. Isso significa 
que houve um acréscimo de 415 mil pessoas, o maior da série histórica, que registrava 34 mil 
novos investidores ativos por mês.

noviDaDe
O Outback Steakhouse apresenta 
ao mercado brasileiro seu exclusi-
vo burger 100% vegetal, criado em 
parceria com o selo Revolution da 
Marfrig. Chamada Aussie Plant Bur-
ger, a novidade traz um saboroso 
Revolution Burger, com molho tipo 
cheddar vegetal, picles, tomate, alfa-
ce e cebola no pão tipo brioche. Com 
composição totalmente vegetal, do 
pão ao burger, o lançamento chega à 
mesa dos clientes acompanhado de 
uma generosa porção de batatas fri-
tas. O produto já está disponível em 
todos os restaurantes de Goiânia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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sHopping center

Alshop aponta crescimento de 7,5% 
nas vendas em dezembro de 2019

a Associação Brasi-
leira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) 

informou, nesta terça-fei-
ra (4), que as vendas do 
setor aumentaram 7,5% 
em dezembro passado na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior.

A pesquisa da Alshop, 
que reuniu dados de 30 
mil pontos de venda em 
todo o país, considera o 
período de 1º a 31 de de-
zembro do ano passado.

“Após a divulgação da 
expectativa em dezembro, 
chegamos aos números fi-
nais, nos quais vale destacar 
a base de influência da Bla-
ck Friday (sexta-feira negra), 
que se intensificou no final 
de novembro, apresentando 

resquícios de vendas nos 
primeiros dias do mês se-
guinte”, disse o presidente da 
Alshop, Nabil Sahyoun.

Segundo a associação, 
no acumulado dos 12 me-
ses de 2019, as vendas 
cresceram 7,5% no varejo 
dos hoppsing centers, tota-
lizando um faturamento de 
R$ 168,2 bilhões.

“[A Alshop] acredita que 
o ano de 2020 será um ano 
muito próspero. Os índices de 
2019 foram os maiores dos 
últimos anos, e acreditamos 
que 2020 nos trará excelentes 
números, pois diferentes en-
tidades mostram uma média 
de crescimento de 7,5% no 
ano de 2019, corroborando 
o que estamos divulgando”, 
acrescentou Sahyoun.

Pesquisa de lojistas reúne dados 
de 30 mil pontos de venda no país
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Nesta quinta-feira (06), o CEO da Novo Mundo, José Guimarães, palestrará no 
Retail Trends, evento que acontece após a NRF no Expo Center Norte, em São 
Paulo. Guimarães apresentará o Estudo de Caso do Grupo Novo Mundo, em 
que abordará a otimização da eficiência operacional nas empresas de varejo 
por meio da inovação na gestão estratégica de áreas tradicionais. O evento traz 
um conteúdo exclusivo sob a curadoria dos especialistas do Grupo GS& que es-
tiveram em Nova Iorque e traduzem para o público nacional a melhor forma de 
aplicar as tendências e novidades mundiais na realidade brasileira.
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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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cbf

Flamengo e Athletico participam de 
lançamento da Supercopa do Brasil 

Nesta terça-feira, 
foi lançada a Su-
percopa do Brasil 

2020, nova competição 
do nosso futebol, que une 
os campeões do Cam-
peonato Brasileiro e da 
Copa do Brasil. Flamengo 
e Athletico Paranaense, 
que disputam o título no 
próximo dia 16, foram 
representados por seus 
técnicos e capitães, em 
entrevista coletiva no au-
ditório da CBF.

Diante da taça da Su-
percopa do Brasil e da 
bola oficial da competi-
ção, estavam Jorge Jesus 
e Diego Ribas, do Fla-

mengo, e Dorival Júnior e 
Wellington, do Athletico 
Paranaense. A final está 
marcada para o Estádio 
Nacional Mané Garrincha, 
em Brasília, às 11h, no dia 
16 de fevereiro.

Diretor de Competi-
ções da CBF, Manoel Flo-
res destacou a importân-
cia do estabelecimento 
dessa nova competição 
no calendário do futebol 
brasileiro, um desejo an-
tigo da entidade.

- Essa é uma simples 
cerimônia para apresen-
tar algo que a casa quer 
fazer há muito tempo. 
Esse ano, com muitos 

ajustes, conseguimos co-
locá-la de pé. Queremos 
agregar valor e fazer as 
competições fortes e ro-
bustas para nossos clu-
bes - destacou Manoel.

A premiação pela Su-

percopa do Brasil será 
de R$ 5 milhões para o 
campeão e R$ 2 milhões 
para o vice. A CBF prepara 
uma “megaoperação” para 
a competição, com enve-
lopamento do estádio e 

show da dupla sertaneja 
Maiara e Maraísa. Outra 
novidade para a Superco-
pa do Brasil será a utili-
zação do árbitro de vídeo 
(VAR), com central única, 
comandado em tempo 
real por uma cabine mon-
tada no Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carrei-
ra, Jorge Jesus conquistou 
a Supertaça de Portugal 
e a Supertaça da Arábia 
Saudita, torneios com dis-
puta similar à Supercopa 
do Brasil. Acostumado a 
esse tipo de competição, 
o técnico do Flamengo 
valorizou a possibilidade 
de disputar um título na-
cional logo no início da 
temporada. 

- Nós, na Europa, valo-
rizamos muito esse tipo 
de competição. Lá, este é 
o primeiro troféu que as 
equipes disputam. Que-

ro dar os parabéns, pela 
iniciativa, porque é uma 
competição muito impor-
tante e muito bonita, que 
reúne os vencedores do 
Campeonato Brasileiro e 
o da Copa do Brasil - des-
tacou.

Adversário de Jesus na 
Supercopa, Dorival Júnior 
também aprovou a cria-
ção da Supercopa do Bra-
sil. O treinador chegou ao 
Athletico Paranaense no 
início do ano e já terá sua 
primeira oportunidade de 
título pelo clube.

- A Supercopa espelha 
o que foi o ano de 2019, 
reúne as duas melhores 
equipes, que conquista-
ram competições impor-
tantes. Ter a oportunidade 
de abrir o ano com uma 
partida tão importante é 
prazeroso para qualquer 
profissional - analisou.

Campeões da Copa do Brasil e do 
Campeonato Brasileiro se enfrentam 
na capital federal no próximo dia 16
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