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n O objetivo da secretária da Eco-
nomia Cristiane Schmidt para 2020 
é aumentar em 10% a arrecadação 
própria do Estado, que foi de R$ 20,8 
bilhões com o recolhimento de ICMS, 
IPVA, ITCD, taxas e Protege em 2019.

n A suposta superedição de fim de 
semana de O Popular, que na verdade 
é apenas uma desculpa para a supres-
são da edição dominical e reduzir cus-
tos, não colou, a exemplo dos congê-
neres Diário da Manhã e O Hoje.

n Maguito e Daniel Vilela estão 
jogando pesado para que a  candi-
datura do prefeito Gustavo Men-
danha à reeleição não enfrente 
nenhum adversário minimamen-
te viável e querem até mesmo o 
apoio do PSDB aparecidense.

n Espera-se que o projeto do ProGoiás, 
novo programa de incentivos fiscais do 
governador Ronaldo Caiado, não seja 
retirado da Assembleia para alterações 
que interessam aos grandes empresá-
rios, mas não a população.

n É grande a inquietação entre os em-
presários filiados à FIEG com as trapa-
lhadas do presidente Sandro Mabel. 
A próxima reunião do conselho con-
sultivo da entidade, ainda sem data 
marcada, tende a pegar fogo. 

n Os deputados delegados Eduardo 
Prado e Humberto Teófilo descabelaram 
em suas redes sociais, publicando cards 
e vídeos agressivos contra o governador 
Ronaldo Caiado – a quem deram apoio 
incondicional durante um ano.

n Em 30 ou 40 dias, sai o relatório final 
da CPI dos Incentivos Fiscais, com des-
cobertas cabeludas que irão alimentar 
ações do Ministério Público contra 
grandes empresas e autoridades en-
volvidas na farra nos últimos anos.

n Goiânia nunca viu isso antes: da dí-
vida de R$ 1 bilhão que encontrou ao 
assumir a prefeitura há três anos, Iris 
Rezende passou para o azul e já tem 
recursos garantidos para investir R$ 1 
bilhão em obras até o fim deste ano. 

n Março vem aí: é o mês que o go-
vernador Ronaldo Caiado marcou 
como prazo fatal para que o go-
verno federal aceite a adesão de 
Goiás ao Regime de Recuperação 
Fiscal , o RRF, e suas benesses. E 
tudo indica que vai conseguir. 

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

O absurdo número de 14 ou 15 ou até mais pré-postulantes a prefei-
to de Goiânia, sendo que apenas um, o prefeito Iris Rezende, repre-
senta uma candidatura, digamos assim, eleitoralmente saudável pelo 
projeto de gestão que embute e pela extensão do apoio político que 
congrega, tende a gerar um cansaço precoce e uma descrença entre 
os goianienses quanto ao pleito que se avizinha – que pode se trans-
formar na mais tediosa e improdutiva da história da capital. Imaginem 
só, amigas e amigos, uma enxurrada de concorrentes aparecendo a 
cada instante no rádio e na televisão, além da saturação das redes 
sociais e até de alguma poluição visual na cidade, por conta de veícu-
los adesivados ou plotados – mesmo que só de cabos eleitorais pagos 
ou apaixonados. No caso de Iris, para se reeleger, ele nem precisará 
de qualquer campanha mais intensa e, experiente como é, se limitará 
a apresentar seus argumentos para mais um mandato de 4 anos sem 
forçar a barra e sem incomodar a população com ideias estapafúrdias, 
qualquer agressividade ou propostas ninguém quer ouvir, a não ser a ga-
rantia de continuidade de um modelo gerencial que deu certo e está indo 
muito, mas muito bem. Quanto aos demais, será um calvário suportá-los.
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JÂNio DaRRot JoGa pESaDo paRa NÃo SER SURpREENDiDo poR UMa DERRota
O prefeito de Trindade e presidente estadual do PSDB Jânio Darrot resolveu jogar pesado para eleger o seu sucessor e evitar uma derrota nas urnas 
que pode prejudicar o seu projeto de se candidatar a governador, representante o que resta dos tucanos, em 2022. O candidato já está escolhido: é o 
vice-prefeito Gleysson Cabriny, que passou a marcar presença nas inaugurações e eventos da prefeitura – Jânio Darrot concentrou nesse período de 
pré-campanha a inauguração de obras e entrega de benefícios, especialmente na área de asfaltamento e saúde. Cabriny é da área de comunicação, 
dono da Rádio Paz 89,5 FM e também considerado uma espécie de protegido do padre Robson, espécie de eleitor número um de Trindade.

SUSpENSE No pSDB DE GoiÂNia: RaQUEl Vai oU NÃo SE iNScREVER Na pRÉVia?
O PSDB está entrando na reta final do processo de escolha do candidato do partido em Goiânia, depois de passar 20 anos sem lançar um nome – a 
última representante tucana em eleições na capital foi a então deputada federal Lúcia Vânia, no ano 2000, quando não conseguiu votos nem para ir 
ao 2º turno. No próximo dia 27, encerra-se o prazo para a inscrição dos interessados em disputar a prévia que tentará dar um escopo de democracia 
interna à indicação, por enquanto, do deputado estadual Talles Barreto, único que até agora se colocou para a “disputa”. Há um certo suspense em 
torno da ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, que oficialmente manifestou desinteresse, mas tem dito que aceitaria cumprir “uma missão” 
desde que venha a ser convocada pelo ex-governador Marconi Perillo para o sacrifício. 

EQUipE DE EStRaNGEiRoS DE caiaDo acaBoU coNFiGURaNDo UM acERto
É muito difícil falar em reforma do secretariado do governado Ronaldo Caiado, que buscou para a maioria dos cargos da sua equipe talentos que não 
tinham qualquer conhecimento ou relacionamento em Goiás e acabou de certa forma acertando ao com isso isolar o governo de qualquer ingerência 
ou influência da política estadual. O time montado acabou não mostrando nenhum furo ou deficiência no 1º ano de trabalho e até agora não mostrou 
nenhuma carência ou falha que exija algum tipo de correção.  

RoBERto NaVES É tÃo FRaco QUE GoMiDE NEM pREciSa FaZER opoSiÇÃo
O deputado estadual Antônio Gomide repete em Anápolis a estratégia de Iris Rezende em Goiânia, ou seja: caminha 
a passos cautelosos para evitar, da sua parte, qualquer iniciativa para deflagrar a corrida sucessória na sua cidade. Tal 
como Iris, Gomide também tem perspectivas para uma eleição segura e confortável, praticamente sem concorrentes, 
com a única diferença de status político, já que o emedebista é governo na capital, enquanto o petista anapolino nem 
sequer se dá ao trabalho de fazer oposição ao atual prefeito Roberto Naves, uma inviabilidade eleitoral por si só.

liNcolN tEJota, o VicE-GoVERNaDoR a QUE NiNGUÉM DÁ iMpoRtÂNcia
É estranha a situação do vice-governador Lincoln Tejota, que passou um ano sem partido e nunca foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado 
para se filiar ao DEM ou mesmo, agora que se definiu pelo Cidadania, não mereceu um simples comentário ou indicação do Palácio das Esmeraldas 
no sentido da sua possível importância no poder estadual – que ele, ao que tudo indica, parece não ter. É um fenômeno e tanto, já que vice-gover-
nadores, em Goiás, sempre tiveram uma grande importância, tanto que vários deles – Maguito Vilela, Alcides Rodrigues ou José Eliton – chegaram 
a suceder o titular inclusive para mandatos inteiros ou estiveram na bica para isso, como foi o caso do último, mal sucedido na eleição, no entanto.

pRÉ-caMpaNHa pRa pREFEito EStÁ coNGEStioNaDa 
coM 14 oU 15 poStUlaNtES DE UM laDo E iRiS DE oUtRo
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intercâmbio

Governo recebe embaixador da Eslovênia

o vice-Governador 
de Goiás Lincoln 
Tejota, represen-

tando o governador Ro-
naldo Caiado, recebeu 
nesta terça-feira (18/02), 
ao lado do secretário da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços, Wilder Morais, o 
embaixador da Eslovênia 
Gorazd Recenlj, que veio 
acompanhado de empre-
sários da indústria béli-
ca Arex, interessada em 
expandir a fabricação de 
armas por meio da DFA, 
sediada em Anápolis.

Durante a reunião, os 
executivos eslovenos 
apresentaram o trabalho 
realizado entre os dois 
países para a implemen-
tação, em Goiás, do pro-
jeto na área de defesa. A 
Arex conseguiu do Mi-
nistério da Defesa e do 

Estado Maior do Exérci-
to Brasileiro a primeira 
autorização, em 80 anos, 
para produção de arma-
mento no Brasil, o que 
será feito por meio da 
nacionalização da em-
presa Delfire Arms (DFA).

As instalações es-
tão prontas no Distrito 
Agro-Industrial de Aná-
polis com 10 mil m2 

construídos e a produ-
ção está prevista para o 
início de 2021. A capaci-
dade é de fabricação de 
90 mil pistolas modelos 
9 mm e 380 no primeiro 
ano, destinadas aos mer-
cados interno e externo.

“O governador Ronaldo 
Caiado tem atuado para a 
atração de investimentos 
para Goiás e toda equipe 

de governo está afinada 
com parceiros que pos-
sam agregar desenvolvi-
mento para nosso Estado”, 
disse o vice-governador 
Lincoln Tejota. Segundo o 
secretário Wilder Morais, 
a empresa eslovena fará 
investimentos em tecno-
logia e, de imediato, serão 
gerados 195 empregos 
diretos e 950 indiretos.

“Anápolis tem as con-
dições geopolíticas e 
econômicas e o projeto 
contempla as vocações 
da cidade nas áreas de 
defesa, indústria e lo-
gística. O próximo pas-
so será a concessão dos 
incentivos fiscais, com a 
assinatura, em breve do 
Protocolo de Intenções”, 
explica Wilder.

A estimativa da em-
presa eslovena é de 
faturamento de 2,5 bi-
lhões em cinco anos de 
operação. O encarrega-
do de negócios da em-
baixada da Eslovênia 
no Brasil, Miguel Jerô-
nimo, e o Vice-Prefeito 
de Anápolis, Marcio 
Cândido da Silva, parti-
ciparam da reunião.

País tem 
interesse 
em expandir 
indústria de 
armamento em 
Anápolis 
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Lissauer vê com ressalvas redução de ICMS dos combustíveis
A discussão em torno da 
redução do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) que inci-
de sobre os combustíveis 
dominou a sessão plenária 
desta terça-feira, 18, a pri-
meira após a abertura dos 
trabalhos do ano de 2020. 
Os deputados estaduais 
Cláudio Meirelles (PTC), 
Humberto Teófilo (PSL) e 
Delegado Eduardo Prado 
(PV) apresentaram proje-
tos que propõem mudan-
ças na alíquota do ICMS 
cobrado sobre gasolina, 
etanol e óleo diesel. Os 
parlamentares, a exem-
plo de Humberto Teófilo, 
defendem mudanças na 
Lei nº11.651, de 26 de de-
zembro de 1991, que insti-
tui o Código Tributário do 
Estado de Goiás, para que 
a alíquota do tributo esta-
dual, que é de 30% no caso 
da gasolina, seja reduzida 
para 14%, menos da meta-
de do porcentual em vigor.

Cláudio Meirelles 
propõe alíquota zero de 

ICMS sobre combustí-
veis. Em sua argumen-
tação o parlamentar 
defende que “a redução 
a zero da alíquota de 
ICMS se justifica sob 
vários aspectos. O mais 
importante deles é que 
significa fomento para 
atividade econômica, vez 

que os combustíveis es-
tão na base da produção 
e transporte de qualquer 
mercadoria”, diz o autor.

Eduardo Prado apre-
sentou dois projetos que 
tratam do assunto. Em um 
deles defende que a alí-
quota do álcool carburante 
(etanol) seja reduzida para 

12%. Em outro propõe que 
a alíquota do ICMS da ga-
solina seja reduzida dos 
atuais 30% para 15% nas 
operações internas. Em sua 
justificativa Prado diz que 
diante da impossibilidade 
de “zerar” a incidência do 
imposto sobre os combus-
tíveis propõe, portanto, sua 

redução.
O presidente da Assem-

bleia Legislativa deputado 
estadual Lissauer Vieira 
(PSB) considera o tema re-
levante e de interesse po-
pular, porém acredita que 
a redução de alíquota do 
ICMS sobre os combustí-
veis deve ser discutida em 
âmbito nacional a partir 
do Pacto Federativo. “Os 
Estados estão muito sa-
crificados. Nós precisamos 
discutir um novo Pacto Fe-
derativo, aonde melhore os 
recursos para os estados e 
municípios que estão em 
situação muito difícil. Não 
é tão simples assim você 
zerar o ICMS do combustí-
vel ou qualquer outro tipo 
de arrecadação que o Es-
tado tem. Nós precisamos 
ter uma pauta nacional. 
Os governadores estão 
atentos a isso e vão co-
brar do governo federal 
pautas mais objetivas e 
um novo pacto federativo 
que fortaleça estados e 
municípios”, explicou.

ProGoiás
Lissauer Vieira falou 

ainda sobre a proposta do 
Governo estadual de criar 
um novo programa de be-
nefício fiscal no Estado, o 
ProGoiás. A matéria apre-
sentada em 2019 deverá 
ser retirada da pauta da 
Assembleia Legislativa 
para passar por reformula-
ção, após negociações com 
o setor produtivo. O presi-
dente da Alego fez interlo-
cuções com o Governo e 
sugeriu as alterações. “Não 
precisaria nem ser tirada 
a matéria da pauta. O que 
eu sugeri ao Governo foi 
que não votasse naquela 
oportunidade, que espe-
rasse a votação, para nós 
podermos discutir melhor 
com o setor produtivo, 
que é quem conhece re-
almente dessa questão de 
incentivos fiscais, ouvir as 
sugestões deles e colocar 
isso em pauta, em um pro-
jeto mais redondo e mais 
articulado com todos os 
setores”, justificou.
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Assinados os contratos para a 
reconstrução de 630 km de asfalto

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria de In-

fraestrutura e Serviços 
Públicos (Seinfra), assi-
nou os contratos com as 
empresas Engefort Cons-
trutora e Empreendimen-
tos Ltda e Construservi-
ce Empreendimentos e 
Construções Ltda para a 
reconstrução de 630 km 
da pavimentação asfálti-
ca de Goiânia, correspon-
dentes a 7.412.758,73 
m² de ruas, avenidas e 
trechos de vias em 110 
bairros da cidade.

A expectativa é come-
çar os serviços no início 
de março. Os documen-
tos já foram encami-
nhados à Controladoria 
Geral do Município para 
certificação e, em se-
guida, a expedição das 
ordens de serviço. Com 

as OSs assinadas, as em-
presas deverão começar 
a execução em até 72 
horas. De acordo com o 
edital de concorrência 
pública, o serviço deve 
ser concluído em até 24 
meses por lote, mas as 
empresas demonstraram 
otimismo em concluir 
até dezembro.

“Tão logo os contra-
tos sejam certificados, 
vamos assinar a ordem 
de serviço para que as 
empresas comecem logo 
a trabalhar, porque mui-
to da pavimentação as-
fáltica da nossa capital 
já não suporta mais os 
remendos com operação 
tapa-buracos e com isso 
teremos uma nova malha 
viária, com muito mais 
segurança para os usuá-
rios”, explica o secretário 
de Infraestrutura e Servi-

ços Públicos, Dolzonan da 
Cunha Mattos.

Sob o montante de R$ 
249.628.873,80, incluin-
do o projeto executivo, 
também com contrato já 
assinado, a obra foi dividi-

da em quatro lotes, sendo 
que a Engefort Constru-
tora e Empreendimentos 
Ltda será responsável 
pela reconstrução da 
pavimentação asfáltica 
dos bairros da Região 

Sul e a Contruservi-
ce Empreendimentos e 
Construções Ltda res-
ponderá pela reconstru-
ção asfáltica dos bairros 
das outras Regiões.

Em processo licitatório, 

ainda a ser homologado, 
estão os projetos de sina-
lização, com orçamento 
de R$ 2.101.249,50 e a si-
nalização horizontal, ver-
tical e semafórica, orçada 
em R$ 59.128.660,00.

O documento segue para a 
certificação e, após, será expedida 
as ordens de serviços. Os trabalhos 
devem começar no início de março
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HDT fará ação de prevenção a DSTs 
no Carnaval em rodovia federal
O Hospital Estadual de Do-
enças Tropicais Dr. Anaur 
Auad (HDT), gerido pelo 
Instituto Sócrates Guana-
es (ISG), juntamente com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF-GO) promoverá no 
dia 21, sexta-feira, das 10 
às 14 horas, a ação de pre-
venção a Doenças Sexual-
mente Transmissíveis (DSTs) 
durante o lançamento da 
Operação Carnaval. A força 
tarefa ocorrerá no posto da 
PRF de Hidrolândia, locali-
zado no quilômetro 525, da 
BR 153. Durante a ação, co-
laboradores do hospital irão 
distribuir kits com preserva-
tivos masculinos, femininos 
e lubrificantes, além de 
folhetos informativos so-
bre HIV/Aids, Sífilis, Hepa-
tites Virais e Dengue que 
são os carros-chefes de 
atendimento do hospital. 
Também serão realizadas 

testagens para diagnóstico 
de HIV, sífilis e hepatites B 
e C e acompanhamento da 
equipe multiprofissional 
do hospital.

Em seu quinto ano con-
secutivo, a parceria entre 
o HDT e a PRF tem como 
intuito alertar sobre os ris-
cos à saúde recorrente no 
Carnaval. O consumo em 
excesso de bebidas alco-
ólicas durante o feriado e 
historicamente ligado com 
a falta de proteção em re-
lação à utilização de pre-
servativos, acaba deixando 
os foliões expostos às várias 
DSTs, inclusive ao vírus HIV. 
Embora seja uma época vol-
tada a diversão, o Carnaval 
não atrai apenas alegrias. A 
diretora técnica da unidade 
e infectologista, Dra. Letícia 
Aires, destaca que aglome-
rações de pessoas em am-
bientes fechados e os com-

portamentos típicos desta 
festa acabam colocando 
em risco a saúde do folião. 
“As pessoas ficam sujeitas 
a doenças infectoconta-
giosas que podem ir das 
mais brandas, como her-
pes, às mais graves, como 
hepatites e as DSTs, como 
a HIV e sífilis”.

Para evitar essas enfer-
midades, a médica alerta a 
importância de se divertir 
com moderação, mantendo 
cuidados básicos como hi-
gienização das mãos com 

água e sabão ou álcool gel, 
e evitar o contato com pes-
soas com sintomas gripais, 
além do uso indispensável 
do preservativo para pre-
venir as Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST). 
“Caso a pessoa identifique 
algum sintoma mais grave 
ou suspeito, deve procurar 
uma unidade de saúde mais 
próxima”, ressalta Letícia.

Atendimentos
HIV/AIDS é o carro-

-chefe de atendimentos no 

HDT. Entre os pacientes in-
ternados na unidade, 50% 
são soropositivos, e cerca 
de 80% dos atendimentos 
ambulatoriais são aos por-
tadores do vírus. A unidade 
atende mais de 10.000 pa-
cientes vivendo com HIV/
Aids que buscam o medi-
camento mensalmente na 
farmácia ambulatorial. Em 
2019, o Núcleo Hospitalar 
de Vigilância Epidemio-
lógica (NHVE) do hospital 
contabilizou 324 novos ca-
sos confirmados de pesso-
as com HIV/AIDS.

– Sífilis – No Sistema 
de Informação de Agravo 
de Notificação do hospital 
são registrados os casos 
da doença em adulto nas 
formas primárias, secundá-
rias e terciárias. Em 2019 
foram confirmados 73 ca-
sos em adultos e 30 novos 
casos de sífilis congênita, 

quando a infecção é pas-
sada da mãe para o bebê 
via hematogênica .

– Dengue – Doença 
infecciosa causada por 
um vírus transmitido pela 
picada do Aedes Aegypt, 
mosquito que se multi-
plica em depósitos de 
água parada. Em 2018, 
somente o HDT notificou 
631 casos e foram confir-
mados 548, já em 2019 
foram registrados 465 
ocorrências e confirma-
dos 407 casos da doença.

– Hepatites virais – A 
hepatite é uma inflamação 
do fígado que pode ser 
causada por vírus, uso de 
remédios, álcool e outras 
drogas, além de doenças 
autoimunes, metabólicas 
e genéticas. Existem cinco 
tipos de vírus: A, B, C, D, E. 
Em 2019, o hospital regis-
trou 119 novos casos.
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QUasaR GRaFFiTi
Nove grafiteiros brasileiros, um 

lançamento simultâneo, 16 obras 
espalhadas pelo Brasil - este é o cenário 
que marca a chegada de Quasar Graffiti. 

A nova fragrância do Boticário traz 
o contraste e a energia pulsante das 

manifestações urbanas em um exclusivo 
Acorde Stencil, que combina notas 

amadeiradas, especiarias e a explosão do 
frescor da menta. A fragrância é fresca 

e versátil, ideal para ser usada no dia-a-
dia, em qualquer ocasião. O lançamento, 
com fórmula vegana, já chegou às lojas, 

e-commerce e revendedoras.

sicREDi
Itaberaí está localizada há cerca de 90 km 

de Goiânia e tem como base econômica os 
setores agropecuário e industrial. Notando 

esse crescimento, o Sicredi anuncia sua 
primeira agência na cidade, que será 

inaugurada dia 18 de fevereiro, às 19h30. 
O evento acontecerá em frente à nova 

agência, localizada na Rua Luiz Antônio, 
Quadra 25, Lote 8, Centro, Itaberaí-GO.

VisiTa TÉcNica 
A experiência do Citybus 2.0, primeiro 

transporte público coletivo sob demanda 
da América Latina, implantado em Goiânia 

há um ano, trouxe para a capital executivos 
de empresas de transporte coletivo, 

dirigentes de entidades ligadas ao setor 
e autoridades públicas como prefeitos e 

secretários de diversos estados brasileiros 
e outros países. No final de janeiro, um 

representante de Santiago, no Chile, esteve 
na capital. Ao todo, a HP Transportes 

recebeu 193 visitas técnicas para conhecer 
de perto a operação do CityBus 2.0.

Folia
A gerente de marketing do Flamboyant 

Shopping, Aline Guedes, prepara um fim 
de semana inesquecível para o público 

infantil. Tendo a folia carnavalesca como 
temática, a edição 2020 do projeto Clube 

Kids Flamboyant promoverá bailinho 
de Carnaval com a banda Lupa Kids, 
que será aberto ao público, nos dias 
22 e 23 de fevereiro, das 19h às 20h, 

no Atrium, piso 2 do shopping. Outras 
atividades também serão promovidas 

como oficinas de customização de 
máscaras carnavalescas e confecção de 

instrumentos musicais. Informações 
sobre regulamento e valores para essas 
atividades podem ser obtidas no site do 

shopping www.flamboyant.com.br.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Aniversário - A arquiteta e Dj Danni Ro comemorou ontem mais um ano de vida, 
ela está em um ano incrível na carreira e vem se destacando no cenário, felicidades!

Blokinho - A cantora baiana, Carla Cristina, animou 
as crianças e adultos na 2ª edição do Blokinho Aê Kids 
do Passeio das Águas Shopping.

2 3

4

Pré-carnaval - O casal de empresários do entretenimentos  
Deocleciono Máximo e Fernanda Sarelli prestigiaram o pré- carnaval 
em Goiânia. Eles foram presença vip no bloquinho do Mada. 
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Mostra - As estudantes, Thauana Franco e Nayara 
Pires, marcaram presença no coquetel de lançamento 
da mostra O Amor, a Morte e As Paixões, no Lumière, 
para assistir o filme “Siron. Tempo sobre tela”.
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agronegócio
Maior feira de tecnologia rural do Centro-
-Oeste e uma das duas maiores do setor 
no País, a Tecnoshow Comigo 2020 será 
realizada de 30 de março a 3 de abril, em 
Rio Verde (GO), com expectativa de tentar 
superar a movimentação financeira do 
ano anterior de R$ 3,4 bilhões - recorde de 
2019 entre as feiras de difusão de tecnolo-
gia rural no País. Para isso, a Cooperativa 
Comigo traz para este ano uma extensa 
programação, além de investimentos na infraestrutura da feira: aumento da área total, que agora 
contará com 65 hectares (eram 60 hectares) contendo ampliações dos estacionamentos, alimen-
tação, pavimentação de ruas, entre outros. O público verá grandes novidades em máquinas, veí-
culos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, assim como demonstra-
ções e lançamentos de novas variedades de cultivares, exposição de animais e diversas palestras.
 
HubDigital
A Vólus, empresa de meios de pagamentos e gestão de benefícios, acaba de fechar uma parceria 
via HubDigital com a TecBan. A associação permitirá que os clientes dos cartões Vólus realizem 
saques em todos os estados brasileiros. O HubDigital foi criado para acelerar a conexão de insti-
tuições de pagamento, fintechs e bancos sociais com os mais de 23 mil Banco24Horas distribuídos 
por todo o país.  Além disso, os clientes terão à disposição o Saque Digital. Por meio do aplicativo 
da Vólus, saques poderão ser realizados utilizando a tecnologia de QR Code com a câmera do 
smartphone, sem a necessidade do cartão físico.

Franquias
A Associação Brasileira de Franchising divulgou um balanço parcial dos resultados do setor em 
2019. O estudo apontou um crescimento de 6,9% em relação ao ano anterior e o segmento de 
alimentação contribui com 1,4% no cômputo geral.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Economia brasileira cresceu 1,2% em 2019

o Produto Interno Bruto 
(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 

no país - cresceu 1,2% em 2019, 
segundo dados do Monitor do 
PIB da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). De acordo com a pesquisa, 
divulgada hoje (18), o resulta-
do foi provocado, sob a ótica da 
demanda, pelos crescimentos de 
2,7% na formação bruta de capi-
tal fixo (investimentos) e de 1,8% 
no consumo das famílias.

As importações também cres-
ceram (1,4%) no período. As ex-
portações, por outro lado, tive-
ram queda de 2,2% no ano.

Sob a ótica da produção, os 
três grandes setores cresceram: 
serviços (1,3%), indústria (1,5%) 
e agropecuária (0,5%).

Dados estão no Monitor 
do PIB, divulgado 
pela Fundação 
Getulio Vargas Ar
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O Sicredi, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
promoveu uma pesquisa inédita sobre os Benefícios Econômicos do Cooperati-
vismo de Crédito na Economia Brasileira. O estudo, que avaliou dados econô-
micos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 
1994 e 2017 e cruzou informações do IBGE, chegou à conclusão que o coopera-
tivismo incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais 
vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais 
em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local. Para captação de 
dados utilizaram a metodologia de Diferenças-em-Diferenças, principal méto-
do científico para avaliações de impacto de políticas públicas no mundo.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 19 DE FEVEREIRO DE 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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futebol

Pia Sundhage convoca Seleção Feminina 
para disputa do Torneio França

A técnica Pia Sundha-
ge anunciou, nesta 
terça-feira (18), a 

lista das 24 atletas con-
vocadas para a disputa do 
Torneio Internacional da 
França. A competição será 
disputada na primeira 
Data FIFA do ano, entre 
2 e 11 de março. Na com-
petição preparatória para 
os Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020, o Brasil irá en-
frentar a Holanda, o Ca-
nadá, e a anfitriã França.

Entre as convocadas, 
duas estreias nas listas de 
Pia, a goleira Natasha e a 
lateral-esquerda Jucinara. 
Outro ponto é o aumento 
do número de atletas que 

atuam no Brasil. Na últi-
ma Data Fifa, em novem-
bro de 2019, foram 5 con-
vocadas, nesta serão 10.

Perguntada sobre essa 
mudança, a técnica frisou 
a evolução pela qual tem 
passado o futebol feminino 
no Brasil e o fortalecimento 
das competições no país.

- O fato da CBF ter uma 
liga competitiva é exce-
lente. Eu fico sonhando 
com jogadoras lá de fora 
virem jogar aqui. Isso 
não é impossível, mas 
podemos chegar nesse 
nível com bons técnicos, 
boas jogadoras e trans-
missão dos jogos.

O primeiro adversário do 

Brasil na competição será a 
Holanda, atual vice-campeã 
mundial e 8ª colocada no 
ranking da FIFA. As duas 
equipes se enfrentam na 
quarta-feira (4), no estádio 
da Copa do Mundo 2019, o 
Stade du Hanaiaut, em Va-
lenciennes (FRA). Na sequ-
ência a Seleção Feminina 
terá as donas da casa pela 
frente. No sábado (7), no 
mesmo local da estreia, as 
brasileiras reencontrarão a 
França, adversária que eli-
minou a equipe nas oitavas 
de final do do Mundial. O 
Brasil encerra a participa-
ção diante do Canadá, na 
terça-feira (10), no Stade de 
L’Epopée, em Calais (FRA).

Técnica anunciou a lista de 24 jogadoras para 
os jogos preparatórios diante da França, Holanda 
e Canadá, na primeira Data FIFA do ano
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