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n O deputado federal José Nelto saiu-
-se bem ao arrastar para o Podemos 
prefeitos de cidades de peso como 
Adib Elias, de Catalão, e Divino Lemes, 
de Senador Canedo. O partido cresceu 
acima da expectativa em Goiás.

n O governador Ronaldo Caiado está 
disposto a admitir até mil agentes 
policiais no prazo máximo de um 
ano a partir de agora, além dos 100 
delegados que já estão no radar para 
nomeação a curtíssimo prazo.

n Nesta terça, 3 de março, o deputado 
Talles Barreto disputa e ganha as prévias 
que indicarão o candidato do PSDB 
em de Goiânia. O concorrente é um tal 
Divino Damásio, que esta coluna não 
tem menor noção sobre quem é.

n No Tribunal de Contas do Municí-
pios, corre que o conselheiro Nilo Re-
sende resolveu se aposentar, abrin-
do vaga cujo preenchimento cabe à 
Assembleia – onde o nome mais co-
tado, no momento, é o do deputado 
Álvaro Guimarães. 

n A política em Palmeiras, terra do ex-
-governador Marconi Perillo, virou de 
pernas para o ar: o ex-prefeito Albera-
ne Marques, que trocou o PSDB pelo 
PRB, será candidato a prefeito com 
apoio do MDB e de Daniel Vilela. 

n O prefeito de Anápolis, Roberto 
Naves, faz um esforço monumen-
tal para justificar o contrato da 
prefeitura com a Saneago, depois 
de passar 2 anos criticando o servi-
ço de água da cidade e prometendo 
a sua municipalização.

n Nesta semana, finalmente, sai o rela-
tório da CPI dos Incentivos Fiscais, com 
denúncias graves contra os governos 
passados e grandes empresas que 
bamburraram com descontos ultrami-
lionários de ICMS nos últimos anos. 

n Não há como negar: teve consistên-
cia e energia o ato de filiação do vice-
-governador Lincoln Tejota ao Cidada-
nia. O que é preciso agora é mostrar 
peso e levar um número razoável de 
prefeitos e lideranças para o partido. 

n Pergunta ao ex-deputado federal 
Vilmar Rocha, presidente estadual 
do PSD: como fica o caso do prefeito 
afastado de Luziânia Cristovão Tormin, 
com mais de 20 denúncias de assédio 
sexual? Será expulso ou não?

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

Poucas figuras da política em Goiás são tão tenebrosas quanto Cristovão Tormin, um 
ex-vereador e ex-deputado estadual que acabou obtendo aval popular para se trans-
formar em prefeito de Luziânia por dois mandatos. Tormin teve uma passagem apa-
gadíssima pela Assembleia, onde estrelou o baixíssimo clero e só votava mediante 
compensações fisiológicas e 24 horas por dia de olho em cargos, nada mais. Mesmo 
assim, iludiu o eleitorado luzianense, ao mesmo tempo em que desenvolvia uma 
trajetória em que não tinha fidelidade política a ninguém e chegava a apoiar três 
candidatos a governador ao mesmo tempo, como na eleição de 2011, quando serviu 
a Marconi Perillo, Iris Rezende e Vanderlan Cardoso, conforme o lugar e a ocasião. 
Um oportunista do pior tipo, que se tornou desprezível e próximo de um mostro 
ao tentar compensar suas limitações pessoais pressionando sexualmente humildes 
funcionárias da prefeitura, que demoraram, mas finalmente tiveram coragem para 
denunciá-lo. São mais de 20, número suficiente para atestar a horrenda veracidade 
dos atos desse ogro. Merece cumprimentos o trabalho do Ministério Público Estadual 
ao desmascarar essa autêntica farsa da política em Goiás e colocar Cristovão Tormin 
no rumo do lugar que merece há tempos, ou, em uma única palavra, a cadeia. 
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oaB-Go Foi pRocURaDa pElaS VítiMaS Da lUZiÂNia, MaS SE oMitiU
E por falar em Luziânia: a OAB-GO não teve participação alguma na assistência às vítimas do prefeito Cristovão Tormin. Noticiou-se a princí-
pio que a subseção local havia promovido um “realizou mutirão de atendimento às mulheres atacadas” – mas isso nunca aconteceu. Muitas 
das funcionárias da prefeitura que foram assediadas procuraram a instituição, pelo menos para obter informações sobre o que poderiam 
fazer a título de reação, mas não receberam qualquer atendimento. É um vexame, mesmo porque a OAB nacional tem como uma das suas 
principais bandeiras o combate aos crimes contra mulheres no Brasil. 

MaJoR aRaÚJo NÃo SaBE o QUE EStÁ FalaNDo ao pRoMEtER MEtRÔ
A chusma de pré-candidatos a prefeito de Goiânia começou a fazer barulho com propostas absurdas e quem saiu na frente 
foi o deputado major Araújo, que está prometendo construir um metrô. Isso mesmo, leitora e leitor: um metrô. Só não 
conseguiu explicar onde vai levantar os recursos necessários, já que esse tipo de obra custa entre R$ 100 e 500 milhões por 
quilômetro, isso em ambiente geologicamente convencional. Se houver trechos complicados, chega fácil a R$ 1 bilhão por 
quilômetro. Empresas particulares poderiam arcar com esse custo, como ocorre na China, em troca do direito de explorar as 
linhas por 100 anos – mas isso em cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Em Goiânia, jamais.

MaÇoNaRia EM EBUliÇÃo coM DiSpUta ENtRE tito aMaRal E RUY RocHa
Tem eleição em andamento na Grande Loja Maçônica de Goiás, que reúne quase 4 mil maçons em todo o Estado de Goiás, distribuídos em 129 lojas. 
Dois candidatos disputam ferrenhamente o comando da instituição: o ex-promotor de Justiça e advogado Tito Amaral, também ligado ao ex-vice e 
ex-governador José Eliton, e o médico ortopedista e ex-vereador do PTB, Ruy Rocha, que chegou a ser candidato a vice de Maguito Vilela em 2002 
e já foi grão-mestre da maçonaria por 4 vezes. A data da votação está marcada para 23 abril.

aNiVERSÁRio DE MaRcoNi SERÁ MaRcaDo poR FESta Dia 13 DE MaRÇo 
Uma grande festa no Espaço Goiás Eventos, na rodovia 060, na noite do dia 13 de março, uma sexta-feira, marcará o aniversário do ex-governador 
Marconi Perillo. O evento está sendo promovido por amigos e custará uma doação de R$ 200 reais aos interessados em participar, dinheiro que será 
destinado a custear o jantar a ser servido na ocasião, além da água, suco e refrigerantes, já que, pelo menos até agora, a decisão é não servir bebidas 
alcoólicas. Será a 1ª vez, desde a derrota nas urnas, que o ex-governador se mostrará em público, muito embora em ambiente 100% controlado.

QUEM DEU a MÃo paRa FRaNciSco JR. coMEÇaR Na ViDa pÚBlica Foi... iRiS
Ironia do destino: o deputado federal Francisco Jr., candidato do PSD a prefeito de Goiânia, que é hoje um dos críticos mais ferozes do prefeito 
Iris Rezende, começou na vida pública como auxiliar de Iris, ocupando uma das secretarias mais importantes da Prefeitura, a de Planejamen-
to, por quatro anos, no mandato do velho cacique emedebista entre 2005 e 2008. 

o QUE SiGNiFicoU a pRESENÇa DE caiaDo Na iNaUGURaÇÃo Da SUpERFRaNGo
A presença do governador Ronaldo Caiado, em Nova Veneza, na inauguração da nova fábrica da Superfrango, maior processadora de aves do Estado, 
teve duplo significado: por um lado, representou uma espécie de ratificação para as suas propostas de revisão dos incentivos fiscais, que, ficou provado 
com a expansão da indústria comandada pelo empresário José Garrote, não desestimularam investimentos em Goiás, por outro, mostrou o governador 
acolhido dentro e um bolsão econômico que antigamente linha ligações fortes com o ex-governador Marconi Perillo, mas agora evoluiu e se mostra 
disposto a acompanhar as mudanças institucionais que atravessam o Estado. Novos tempos, novos amigos e, sobretudo, novos apoiadores. 

cRiStoVÃo toRMiN, pREFEito aFaStaDo poR aSSÉDio,
pREciSa aGoRa SER DEFiNitiVaMENtE REMoViDo Da política 
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agehab

“Esta é a politica da dignidade”, afirma 
Caiado ao entregar a chave da casa 
própria a 34 famílias de Bonfinópolis

o sonho da casa pró-
pria virou realidade 
para mais 34 famí-

lias, neste sábado (29/2), 
em Bonfinópolis, região 
metropolitana de Goiânia. 
O governador Ronaldo 
Caiado e o presidente da 
Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab), Eurípedes do 
Carmo, fizeram a entrega 
das chaves das casas do 
Residencial Campo Belo, 
construídas pela parce-
ria Governo de Goiás, por 
meio da Agehab, Governo 
Federal/Caixa Econômica 
Federal (CEF) e prefeitura. 
“Esta é a política da digni-
dade. A casa representa o 
que há de mais importante 
para toda família: seu teto, 
sua dignidade. Vamos tra-
balhar para valer, para re-
alizar esse sonho aos mais 
humildes”, afirmou Caiado, 
que completou: “Temos 
que fazer ações conjuntas 
e voltar os olhos para os 
pequenos municípios do 
Estado de Goiás”.

O presidente da Agehab, 
Eurípedes do Carmo fri-
sou que, desde o primeiro 
momento, foi designado 
pelo governador a atender, 
com muita transparência, 
a classe trabalhadora, que 
nem sempre tem condi-
ções de assumir e construir 

sua casa própria. “Agradeço 
ao Caiado pela oportuni-
dade que tem nos dados 
de cuidar de um ponto tão 
estratégico. Todos sabem 
o carinho e o interesse 
que o governador tem 
pelo social. Estamos aqui, 
em nome do Governo de 
Goiás, trabalhando para 
entregar cada vez mais 
casas e escrituras regula-
rizadas”, declarou.

Em sinal de gratidão, o 
prefeito Kelton Pinheiro 
entregou ao governador o 
selo dos Correios em co-
memoração aos 30 anos 
de emancipação de Bonfi-
nópolis. “Graças ao Gover-
no do Estado, por meio 
da Agehab, e aos empre-
sários que acreditaram 
no município foi possível 
entregar este presente 
aos moradores. Agradeço 
também aos mutuários 
que tiveram confiança na 
Prefeitura e na construro-
ra, que nao atrasou a obra 
um dia sequer”.

Entre as lideranças do 
Legislativo, o senador Luiz 
Carlos do Carmo não pou-
pou elogios a Caiado. “Sem-
pre confiei em você, que vai 
ser o melhor governador de 
Goiás”, disse. O deputado 
federal Glaustin da Fokus 
parabenizou Caiado por seu 
protagonismo e pela gestão 
estadual e destacou que 
“além de ser um dos mais 
populares, é um dos que 
mais trabalha”. O deputado 

estadual Henrique César 
afirmou que “Deus deu uma 
grande benção para o Es-
tado de Goiás”. Rafael Gou-
veia elogiou o fato de que, 
em pouco mais de um ano, 
Caiado já demonstrou como 
tem honrado seu compri-
mosso de estender a mão 
do Estado às famílias mais 
necessitadas, nos 246 muni-
cípios, independentemente 
de questões partidárias.

Sonho realizado 
Com cheirinho de casa 

nova, os imóveis têm sala, 
dois quartos, banheiro, cozi-
nha e uma pequena área de 
serviço coberta com tanque. 
As novas unidades se so-
mam às 74 moradias entre-
gues pelo Governo de Goiás 
no ano passado, no mesmo 
residencial. Ao todo, 140 
famílias serão beneficiadas 
em Bonfinópolis. A última 
etapa do residencial, com 
32 moradias, tem entrega 
prevista ainda para este ano. 
E Caiado já lançou um desa-
fio. “Quando eu voltar para 
inagurá-las, quero ver quem 
vai ter o jardim mais bonito.” 
Atendendo a pedido apre-
sentado pelo povo, o gover-
nador e Eurípedes também 
se comprometeram, em 
parceria com a prefeitura, a 
construir o muro do cemité-
rio da cidade.

“A sensação de ter a 
casa própria, criar seu filho 
em algo que é seu, é muito 
gratificante”, contou a dona 

de casa Maria Teresa Ro-
cha Fernandes, com o filho 
João Vítor, 2 anos e meio, 
no colo. O esposo dela, o 
vigilante João Júnior co-
memorava com sorriso 
largo: “Finalmente, livre do 
aluguel”. O casal vai pagar 
uma prestação de R$ 344 
em 360 meses. 

Já o açougueiro Lucas 
Guimarães, 22 anos, vai pa-
gar R$ 280,00 mensais da 
casa onde vai nascer o se-
gundo filho que tem com 
A mulher, Karolayne Peixo-
to,19. Grávida de 6 meses, 
ela já é mãe de Maria Edu-
arda, 3 anos. Com o novo lar 
garantido, o casal vai oficia-
lizar a união este mês.

Quem também logo es-
tará de mudança é a dona de 
casa Eveny Calixto, 27 anos, 
o prestador de serviços ru-
rais Breno dos Santos, 21, e 
o primogênito Enzo Gabriel, 
prestes a fazer 2 anos. A fa-
mília atualmente mora em 
uma pequena propriedade 
na zona rural de Leopoldo 
de Bulhões. Na primeira 
tentativa de aquisição da 
casa própria, receberam a 
proposta de pagar sinal de 
R$ 22 mil, com prestação 
de R$ 700,00. “Aqui, além de 
não ter tido entrada, vamos 
pagar R$ 362”, contou o ra-
paz sorridente. E os benefí-
cios não ficaram nisto. “Tem 
tudo perto, escola, posto de 
saúde. Além da casa ser lin-
da, especialmente o banhei-
ro”, alegrou-se a jovem.

O Residencial Campo 
Belo é destinado a famílias 
com renda de até três sa-
lários mínimos que, graças 
ao incentivo, arcam com 
menos da metade do valor 
do imóvel. Os recursos esta-
duais, por meio da Agehab, 
são de R$ 15 mil por unida-
de, para beneficiários com 
seguintes critérios: nunca 
ter sido beneficiado por 
programa governamental 
de habitação e ter vínculo 
com o município de, no mí-
nimo, três anos. A prefeitu-
ra doou a área e o governo 
federal, por meio da Caixa, 
concedeu subsídios de até 
R$ 23.220,00 por moradia.

Também foi inaugurada 
a sala de velório Tertuliano 
Pereira da Silva, no valor 
de R$ 157,5 mil, construí-
da por meio de parceria da 
Agehab com a prefeitura, 
com contrapartida de R$ 
80 mil de recursos do Go-
verno de Goiás destinados 
a equipamentos comunitá-
rios. Agora, a população de 
Bonfinópolis contará com 
esse serviço, sob gestão da 
administração municipal, 
a custo zero. Até então, o 
único equipamento seme-
lhante era particular, com 
valores pouco acessíveis.

Participaram do evento 
ainda a primeira dama, Wé-
lida Pinheiro; o secretário 
de Estado de Comunicação, 
Marcos Silva; o presidente 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 

Goiás (Codego), Marcos Ca-
bral; comandante do Corpo 
de Bombeiros do Estado 
de Goiás, coronel Esmeral-
dino Jacinto de Lemos; os 
secretários da Agehab, Lu-
cas Fernandes (Geral) e 
Lucas Gouveia, os prefeitos 
Francisco de Moraes (“Chi-
quinho” - Goianápolis) e 
Wilson Tavares (Gameleira); 
vereador por Goiânia, Pau-
lo Daher; comandante do 
27°Batalhão da PM, subte-
nente Davi Cardoso; o re-
presentante da Construtora 
A. G. Melo, Leôncio Medei-
ros; o presidente da Câmara 
Municipal, Eder Fernandes; 
vereadores de Bonfinópolis 
e de cidades vizinhas.

Nova Veneza
Na sexta-feira, o Governo 

de Goiás entregou também  
101 unidades habitacionais 
em Nova Veneza, no Resi-
dencial Viva La Vida. Duran-
te a solenidade de entrega 
das chaves, o governador 
Ronaldo Caiado, que cum-
pria outra agenda no muni-
cípio, foi representado pelo 
secretário Geral da Gover-
nadoria, Fábio Cammarota.

O investimento do Go-
verno de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab), na construção 
do residencial foi de R$ 1,5 
milhão. Em parceria com a 
Caixa Econômica Federal e 
a construtora EB Empreen-
dimentos, o valor total da 
obra foi de R$ 10,8 milhões.

Governador 
inaugurou 
segunda etapa 
do Residencial 
Campo Belo. 
Ao todo, 140 
famílias serão 
beneficiadas 
no município. 
Também foi 
inaugurada a 
sala de velório 
Tertuliano Pereira 
da Silva, no valor 
de R$ 157,5 mil
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Operação tapa-buracos atende mais 
de 360 bairros em menos de 60 dias

comprometida em me-
lhorar as condições de 
trafegabilidade nas 

ruas da Capital, a Prefeitu-
ra de Goiânia intensificou, 
desde o dia 30 de janeiro, 
a operação tapa-buracos e 
conseguiu, em menos de 
60 dias, atender 364 bair-
ros em todas as regiões, 
cobrindo, nesse período, 
51.163 buracos e 8.555 
m² de cortes de asfalto, 
abertos para execução de 
serviços da Saneago. Nos 
dois serviços, foram consu-
midas 6.024 toneladas de 
massa asfáltica.

A regularização do 
atendimento foi possí-
vel após a Secretaria de 
Infraestrutura e Servi-
ços Públicos – SEINFRA 
– substituir a empresa 

fornecedora da matéria 
prima utilizada nas ope-
rações, no final de janei-
ro. “A entrega do produto 
começou a ficar muito 
irregular a partir de ou-
tubro do ano passado e 
chegamos a ficar mais de 
15 dias mensais sem re-
cebimento, a partir de ou-
tubro. Assim, a solução foi 
romper o contrato de for-
ma unilateral e contratar 
emergencialmente outra 
empresa, que, junto com 
a nossa usina, está garan-
tindo o fornecimento de 
matéria prima e possibi-
litando o cumprimento 
dos serviços. Para agilizar 
a solução do problema, 
criamos uma força tarefa 
com um segundo turno 
de operações”, afirma o 

secretário Dolzonan da 
Cunha Matttos.

No final de janeiro pró-
ximo passado, por deter-
minação do prefeito Iris 
Rezende, a Seinfra am-
pliou o número de equi-
pes tapa-buracos. As 15 
equipes, compostas de um 
caminhão e oito operários, 
responsáveis pela recupe-
ração asfáltica na cidade, 
ganhou o reforço de mais 
oito equipes e a execução 
dos trabalhos foi estendi-
da até às 22h, inclusive aos 
sábados e domingos.

Com a força tarefa, os 
bairros mais afetados com 
o problema, com maior 
densidade populacional e 
trânsito mais intenso re-
ceberam os serviços com 
maior regularidade. Nos 56 
dias de operação, sendo 15 
em dois turnos, a operação 
tapa-buraco esteve no Jar-
dim América 24 vezes, sen-
do 13 somente em feverei-
ro, e Jardim Guanabara 20 
vezes, 14 em fevereiro. Ou-
tros bairros que receberam 
mais os serviços foram: 
Setor Bueno, com atendi-

mento em 19 dias, sendo 
12 em fevereiro, e o Setor 
Central, com 16 dias de 
serviço, 12 em fevereiro.

Reconstrução 
de 630 km

O grande volume de 
chuva que tem caído na 
capital nos últimos meses 
fez elevar o número de bu-
racos nas ruas e avenidas 
de Goiânia. Não obstante 
o intenso trabalho desen-
volvido pela Seinfra, o pro-
blema ainda persiste em 

algumas localidades.
Após a homologação da 

concorrência pública que 
definiu as duas empresas 
responsáveis pela recons-
trução dos 630 km de ruas, 
avenidas e trechos de vias, 
a Seinfra aguarda a certi-
ficação dos contratos de 
supervisão e de execução 
para assinar as ordens de 
serviços. Após a expedição 
das OSs, as empresas têm 
72 horas para iniciar os 
trabalhos. A expectativa é 
de que isso aconteça agora 
no início de março.

Prefeitura implantou o segundo turno 
da operação e desde final de janeiro, 
no total, já foram tapados 51.163 
buracos e recuperados 8.555 m² de 
cortes no asfalto, consumindo 6.024 
toneladas de massa asfáltica
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aparecida de goiânia

Novo Código de Obras e Edificações 
entra em vigor nesta segunda, 02
A construção de imóveis 
particulares e públicos de 
Aparecida será regulada 
por um novo Código de 
Obras e Edificações, que 
entra em vigor nesta se-
gunda-feira (02/03). Com 
caráter de lei, o conjunto 
de normas técnicas traz 
nesta nova versão uma 
série de inovações proje-
tadas para desburocratizar 
o processo de obtenção de 
licenças e alvarás.

Grande parte das nor-
mas atualizadas afeta dire-
tamente indústrias e esta-
belecimentos comerciais. 
O intuito das mudanças é 
de fomentar a construção 
e funcionamento das em-
presas em Aparecida, que 
se multiplicaram na cida-
de nos últimos dez anos. 
Nesse período, o número 
de CNPJ’s ativos no muni-

cípio saltou de 6 mil para 
mais de 54 mil.

O novo Código de Obras 
e Edificações substituiu o 
normativo que vigorava 
desde 1998. Novos tipos 
de licenciamento foram in-
corporados na lei. É o caso, 
por exemplo, dos alvarás 
de autorização para ante-
nas de radiocomunicação 
e movimento de terra.

De acordo com o secre-
tário de Planejamento e Re-
gulação Urbana, Jório Rios, 
agora será possível ter o li-
cenciamento aprovado com 
mais facilidade. No código 
anterior, a aprovação do 
projeto dependia da indi-
cação prévia de um respon-
sável técnico pela obra. “A 
gente sabe que na vida real 
não é assim que as pessoas 

constroem”, diz Jório.
A Prefeitura de Apare-

cida acredita que, com a 
desburocratização na apro-
vação do licenciamento, as 
pessoas poderão angariar 
recursos e acessar linhas de 
funcionamento para, então, 
solicitar o Alvará de Cons-
trução no momento que jul-
garem mais adequado.

Calçadas e áreas 
permeáveis

Elaborado pela Prefei-
tura de Aparecida, o texto 
do Código de Obras e Edi-
ficações passou pelo crivo 
da Câmara Municipal, e foi 
sancionado em novembro.

O secretário Jório Rios 
destaca que o novo código 
está focado na preservação 
dos aspectos físicos que 
contribuem para o bem-

-estar da comunidade. Ele 
cita como exemplo a pre-
ocupação, no código, com 
o desenho e manutenção 
das calçadas e com as áreas 
permeáveis. São aspectos 
ligados aos chamados parâ-
metros urbanísticos.

Na defesa da seguran-
ça da coletividade, como 
argumenta a Prefeitura de 
Aparecida, os aspectos in-
ternos e externos de pré-
dios públicos, e os parâ-
metros externos, de cunho 
urbanísticos, de edifícios 
residenciais continuam 
sendo regulados pelo Có-
digo de Obras.

Neste novo código, o 
entendimento é que os 
aspectos internos das ca-
sas são de responsabili-
dade do proprietário e o 
do profissional autor do 
projeto residencial.

Alvará digital
A Prefeitura de Apareci-

da vai usar o projeto Cida-
de Inteligente, que adota a 
tecnologia na administra-
ção pública, para prestar 
serviços relacionados ao 
novo Código de Obras e 
Edificações. Isso ocorrerá 
na análise e emissão do 
Alvará de Construção, que 
serão feitos de forma digi-
tal. A previsão é que o ser-
viço passe a funcionar no 
2º semestre.

O secretário de Pla-
nejamento e Regulação 
Urbana, Jório Rios, acres-
centa que “com o novo 
alvará simplificado será 
possível apresentar ape-
nas um croqui da edifica-
ção e sair com a Licença 
de Projeto em mãos. O 
processo será bem mais 
célere”, finaliza o gestor.
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ÓTicas caRol
Os empresários Geisa Behnen e Carlos KK Mamoni 

Jr. comemoram no dia 3 de março, um ano da Óticas 
Carol do Flamboyant Shopping, na própria loja. 

Durante as celebrações, será revelado o resultado da 
campanha de arrecadação de materiais ambulatoriais 

para o Banco de Olhos. A Óticas Carol visa com esta 
iniciativa conscientizar cada um a tomar os devidos 

cuidados com os nossos olhos, não só no dia a dia, 
mas também na realização de exames periódicos. 

Existem diversas doenças que podem causar 
grandes danos a nossa visão, caso não sejam 

tratadas. É o caso da Ceratocone.

EXPosiÇÃo
Para quem aprecia arte, a dica é conferir a 

exposição Jardim, do artista plástico Lauro Gontijo, 
que fica em cartaz até o dia 8 de março, na Vila 

Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de 
Cultura (Secult Goiás). A entrada é gratuita. Esta é 

a primeira individual de Lauro Gontijo, composta 
por 12 pinturas em óleo sobre tela de pequenas e 
grandes dimensões, que refretem um olhar sobre 

resquícios da natureza dentro da paisagem urbana 
de Goiânia, cidade que o brasiliense escolheu para 

viver e desenvolver seu trabalho. Com curadoria 
de Rodrigo de Almeida Cruz, Jardim traz recortes 

de elementos pinçados da paisagem local. As 
telas apresentam uma atmosfera que combina 

descuido e improviso, na interação entre natural 
e artificial. Sempre inspiradas na paisagem da 

rotina diária do artista.

clUBE DE cosTURa
Com cursos que vão do básico ao mais avançado, 

o Clube de Costura, localizado no Piso G3 do Mega 
Moda Shopping, traz em sua agenda de março 

a Introdução à Costura Industrial, destinado a 
quem deseja aprender a operar as principais 

máquinas industriais - reta, overloque e galoneira, 
e compreender acabamentos básicos de costura, 

peças e acessórios essenciais das máquinas e 
processos de montagem das roupas. Além dele, 

há também curso Rápido de Modelagem, Corte e 
Costura - módulo 1 e de Ajustes para iniciantes.

DocE nEgÓcio 
A microempresária e confeiteira Silvia Ribeiro estrela 

um dos vídeos do Programa “A Casa de Bolos 
Marajoara”. A gravação foi feita na cozinha escola 

da Davi Confeitaria e Acessórios, no Setor Oeste, em 
Goiânia. O objetivo é compartilhar sua experiência 

de empreendedorismo e uma receita de baixo 
custo para os participantes do Programa, que está 
capacitando gratuitamente pequenos confeiteiros 

e confeiteiras, para o desenvolvimento de negócios 
na área. Em menos de três anos produzindo bolos 

em casa, ela já se tornou um destaque no ramo, 
fornecendo produtos até para famosas como a atriz 

Cleo Pires e a musa fitness Bella Falconi.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Rei Roberto - Está confirmado para o próximo dia 18 de abril, um sábado, o show do cantor Roberto Carlos, em 
Goiânia. O show também será uma forma de Roberto comemorar na capital goiana o seu aniversário de 78 anos, que é 
celebrado no dia 19 de abril, domingo. O Rei vai se apresentar no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 20h30.

Encontro - A advogada Cléria Pimenta e a filha 
Ludimila Estulano marcaram presença no último 
encontro das Luluvinhas, o clube de vinho exclusivo só de 
mulheres de Goiânia.

2 3

4

Batuque - A convite da Cervejaria Selecta o produtor 
Jorge Neris realizará seu “Batuque do Neris”, na Boate 
Chicago 10, no dia 07 de março e terá como atração o 
cantor Marquynhos Sp. O ingresso inclui chopp, petiscos, 
abadá e caneca personalizados.
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Carnaval - A cantora Juh Guedes recebeu em seu 
camarim os vereadores Lindomar Alves de Paula, 
Claudete Arruda e o chefe de gabinete da prefeitura de  
Guapó Divino Eterno no Carna Guapó 2020.
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Em novembro, escrevemos sobre a possibilidade 
de retomada da economia brasileira, apontan-
do, na época, uma conjunção de fatores, como o 

avanço das reformas econômicas e o reequilíbrio das 
contas públicas, como determinantes do esperado 

reaquecimento da atividade econômica. O controle 
da inflação e o período de fim de ano ajudariam a 
compor o cenário positivo.

A redução da taxa básica de juros (Selic), moti-
vada por uma inflação baixa e controlada, também 
contribui para aquecer a economia, afinal trata-se da 
menor porcentagem de juros de toda a história do 
Brasil. Todavia, o aquecimento não foi na medida es-
perada pelo comércio e empresários.

Um exemplo são as vendas do comércio varejista, 
que cresceram 1,8% em 2019, segundo dados divul-
gados no início de fevereiro pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da tercei-
ra alta anual seguida, embora tenha ocorrido uma 
desaceleração em relação ao ritmo de recuperação 
registrado em 2017 (2,1%) e 2018 (2,3%). 

Mesmo após 3 anos de taxas positivas, o setor 
de comércio não conseguiu recuperar as perdas de 
2015 e 2016 e mostrou perda de fôlego na reta final 
do ano de 2019. Além disso, em dezembro o volume 
de vendas no varejo caiu 0,1% na comparação com 
novembro, primeira queda mensal desde maio.

Diante desse cenário, a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) redu-
ziu levemente sua projeção para o crescimento das 
vendas no varejo ampliado em 2020, de 5,4% para 
5,3%. Já no varejo restrito – que exclui os ramos au-
tomotivo e de materiais construção –, a estimativa 
é de alta de 3,5%. Para a CNC, as vendas neste ano 
deverão manter a atual tendência de alta, ancoradas 

no Produto Interno Bruto (PIB) e nos indicadores que 
medem o consumo das famílias. 

O fato é que entramos em março e o país final-
mente, ultrapassado o carnaval, precisa retomar o 
crescimento econômico. A Taxa Selic, determinada 
pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, 
encontra-se desde o início de fevereiro em 4,25% ao 
ano, o menor valor da sua série histórica. Além de di-
minuir outras taxas de juros da economia brasileira, 
a queda da Selic ajuda a aquecer a economia, porque 
não é vantajoso para ninguém deixar o dinheiro em 
aplicações de renda rixa, especialmente quando há 
risco da inflação ficar acima da taxa de juros básica. 
Isso acaba aumentando a oferta de crédito para fi-
nanciamentos de consumo. E quanto mais se conso-
me, mais as empresas precisam produzir e a econo-
mia deslancha, consolidando um ciclo virtuoso.

Ainda é cedo para se fazer uma projeção de re-
tomada real da economia brasileira, que sofre com 
problemas crônicos, como a burocracia que sufoca 
os empreendedores. Acrescentamos a isso o efeito 
do coronavírus na economia global, que já afeta, por 
exemplo, exportações brasileiras para a China. En-
fim, o cenário está longe do ideal, mas, terminado o 
carnaval, não resta ao brasileiro senão acreditar que 
dias melhores virão.

* Maione Padeiro é presidente da ACIRLAG – 
Associação Comercial, Industrial e Empresarial 

da Região Leste de Aparecida de Goiânia

Terminado o carnaval, a economia 
brasileira precisa crescer

Hospital
O Instituto de Olhos de Goiânia, hospital-
-clínica pioneiro na oftalmologia goiana, 
completa 44 anos em 2020 como refe-
rência nacional na formação de profissio-
nais especialistas há 26 anos. O Instituto 
de Olhos de Goiânia realiza cerca de 80 
mil atendimentos anuais e já formou 
mais de 69 médicos especialistas.

agronegócio
Criado com o objetivo de atender e es-
clarecer dúvidas da população, conhecer 
demandas dos cidadãos, especialmente 
de produtores rurais, e promover o de-
senvolvimento da agropecuária nos di-
ferentes municípios do Estado, o Juntos 
pelo Agro chega à região Norte de Goi-
ás no dia 6 de março. Das 8 às 16 horas, 
no Parque de Exposições Agropecuárias 
de Porangatu, serão realizados vários 
atendimentos, desde orientações sobre 

emissão de Declaração de Emissão ao 
Pronaf (DAP), crédito, rastreabilidade ve-
getal, regularização fundiária, Selo Arte, 
Guia de Trânsito Animal (GTA), manuseio 
e descarte de embalagens até oferta 
de cursos de qualificação profissional. A 
programação prevê também exposição 
e feira de produtos, oficinas e a presença 
do Goiás Empreendedor. O governador 
Ronaldo Caiado participará da abertura 
e também fará visita ao Distrito Agroin-
dustrial de Porangatu.

Direito
O escritório de advocacia RVM Advoga-
dos Associados e a Tributarie – Inteligência 
Tributária, Financeira e Gestão Fiscal cele-
braram uma parceria para atuarem juntos 
na recuperação de créditos e consultoria 
tributária, desoneração de folha de paga-
mentos, recuperação de créditos e redução 
de passivos fiscais junto à Receita Federal.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Farmácia

GIRO
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GIRO

A Blau Farmacêutica, uma das principais empresas brasileiras do segmento hos-
pitalar, fez a aquisição Pharma Limírio Indústria Farmacêutica Ltda, localizada 
em Anápolis (GO), por R$ 150 milhões. A aquisição reforça a estratégia da Blau 
de crescimento de sua capacidade de produção e da expansão de novas linhas 
de produtos. A BLAU registrou um crescimento acima de 25% em 2019 quando 
comparado ao ano de 2018, atingindo a Receita Líquida de R$ 978 milhões.

artigo
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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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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jogos

Universo conquista dobradinha nos JUGs

As partidas de fute-
bol de campo pelos 
Jogos Universitários 

de Goiás (JUGs) foram re-
alizadas no último fim de 
semana em Goiatuba, no 
sul do Estado. E a Universo 
conquistou o ouro na moda-
lidade no naipe masculino e 
no feminino, já a UniCerrado 
levou a prata também em 
ambas categorias.

Os dois times garan-
tiram vaga nos Jogos 
Universitários Brasileiros 
(JUBs)  Futebol que serão 
realizados entre os dias 
15 e 21 deste mês em Rio 
Verde. O JUBs Futebol 
são a seletiva para o II 
FISU America Games, o 

Pan-americano do es-
porte universitário, que 
acontece em maio.

A competição em Goia-
tuba iniciou na última 
sexta-feira (28) e acabou 
no domingo (1º).  O jogo 
de encerramento da com-
petição feminina foi entre 

UniCerrado e Universo. 
O placar final foi de 7 a 1 
para a segunda, com dois 
gols da Samara. Esta foi a 
primeira vez nos JUGs que 
as mulheres competiram 
nesta modalidade.

Já no masculino, o últi-
mo jogo também foi entre 

as duas universidades e 
acabou em empate de 1 a 
1, com gol de do Matheus 
Reis para a UniCerrado e 
Matizão para a Universo.

Os Jogos
Os Jogos são realiza-

dos pela Federação Goia-

na de Desportos Universi-
tários (FGDU) em parceria 
com a UniCerrado, com 
apoio da Prefeitura de 
Goiatuba, Superbolla, da 
Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário 
(CBDU) , da Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 

(Seel)) e da Câmara Muni-
cipal de Goiatuba.

No próximo mês de 
abril, entre os dias 17 e 21, 
serão realizadas os jogos 
das outras modalidades, 
como basquete, vôlei, han-
debol entre outros tam-
bém em Goiatuba. 

Universidade 
levou o ouro 
no masculino e 
no feminino do 
futebol de campo
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