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n Podemos e PSB negociam uma 
aliança em torno da candidatura do 
deputado federal Elias Vaz a prefeito 
de Goiânia, levando na vice uma mu-
lher: a médica Raissa Lagares, filha do 
deputado federal José Nelto.

n A inauguração da nova fábrica da Su-
perfrango contou com a presença do de-
putado estadual Humberto Aidar, presi-
dente da CPI dos Incentivos Fiscais, que 
foi na condição de convidado especial do 
empresário José Garrote.

n São insalubres e excessivamente 
técnicos os extensos artigos que a 
ex-secretária da Fazenda e econo-
mista Ana Carla Abrão Costa publi-
ca em O Popular. Os tijolaços – ufa! 
– exigem fôlego e disposição extra 
para a leitura. 

n A candidatura do deputado estadual 
Wildes Cambão a prefeito de Luziânia 
implodiu depois que o seu principal 
apoiador, o prefeito Cristovão Tormin, foi 
afastado pela Justiça por ter assediado 
sexualmente servidoras da prefeitura.

n Qualquer candidato a prefeito lan-
çado por Jânio Darrot em Trindade já 
sairá em desvantagem diante da ele-
vada rejeição do eleitorado da cidade 
ao PSDB, ecoando a ojeriza ao partido 
que hoje é a regra em Goiânia. 

n Começa nos próximos dias a recons-
trução asfáltica de 630 km de ruas e 
avenidas de 110 bairros de Goiânia, que 
irá adiante mesmo debaixo de chuvas – 
que a prefeitura espera mais amenas a 
partir de meados de março.

n A ação que será proposta na Jus-
tiça pelos deputados Humberto 
Teófilo e Major Araújo, com o apoio 
do Delegado Valdir, para baixar o 
preço dos combustíveis em Goiás, 
é factoide da pior categoria. Não 
vai a lugar algum.

n O governo federal avalia lançar mão 
de parte das reservas internacionais, 
hoje em mais de R$ 1 bilhão e meio de 
reais, para bancar empréstimos para que 
os Estados, Goiás inclusive, façam inves-
timentos em infraestrutura. 

n O grupo que comanda a OAB-GO 
passa por um processo de racha in-
terno entre as alas defendem, para 
a sucessão do atual presidente Lúcio 
Flávio, o secretário-geral Jacó Coelho e 
o presidente da Casag Rodolfo Otávio. 

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

Há preocupação na maioria dos Estados a respeito de 
movimentos de insubordinação dos contingentes das 
forças de segurança, em especial a tropa da Polícia Mi-
litar, depois do motim que teve desdobramentos trági-
cos no Ceará e só agora acabou, depois de apresentar 
como saldo até um senador da República baleado com 
dois tiros. Entretanto, não parece ser o caso de Goiás.  
Aqui, o governador Ronaldo Caiado tem criado um nível 
de proximidade com os trabalhadores da polícia bem 
maior do que os seus antecessores. Caiado vai a todas 
as formaturas de PMs e prestigia 100% dos eventos da 
corporação. Seu nome costuma ser adotado para bati-
zar turmas de novos militares, oficiais ou não. Logo no 
início do seu mandato, o governador Caiado extinguiu 
a figura do soldado de 3ª classe, que ganhava R$ 1.500 
mensais, e efetivou uma equiparação salarial que tri-
plicou esse valor. Em parceria com o governo federal, 
entregou no fim do ano passado 1.400 pistolas 9mm, 

da marca Sig Sauer, uma das melhores do mundo, e mais de 316 mil munições aos PMs de Goiás. O investimento, com 
a aquisição total de 2.600 armas, foi de R$ 4,3 milhões, inédito na história da corporação goiana. O próximo passo é 
resolver a questão da data-base do segmento, que os governos passados não pagavam, e resolver uma demanda sobre 
reposição salarial correspondente a dois anos. Mas está bem encaminhado até agora.
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ciDaDaNia tiNHa 9 caNDiDatoS a pREFEito E aGoRa Fala EM 100 a 120. coMo aSSiM?
Na cerimônia em que se filiou ao Cidadania, o vice-governador Lincoln Tejota anunciou o propósito de lançar entre 100 a 120 candidatos a prefeito, 
em todo o Estado, pelo partido. Mas não resta dúvida de que há muita gordura nesse número. Antes de Tejota, o Cidadania, segundo seu próprio 
presidente nacional, o ex-deputado federal Roberto Freyre, só tinha nove candidatos previstos em Goiás, que agora, milagrosamente, aumentaram 
em mais de 10 a 12 vezes. O efeito positivo da chegada do vice-governador não é capaz de explicar esse salto espetacular – daí a desconfiança sobre 
o exagero da meta. Falar em 20 ou 30 seria mais realista.

caciFE Do coRoNEl aDailtoN aiNDa É BaiXo paRa DiSpUtaR a ElEiÇÃo EM aNÁpoliS
Na expectativa de uma expulsão negociada do PP, o que permitiria a sua transferência para um novo partido sem correr o risco de perder o mandato, 
o deputado estadual Coronel Adailton anda dia e noite para cima e para baixo por toda a Anápolis – em pré-campanha para a prefeitura. Nas eleições 
passada, para a Assembleia, ele teve pouco mais de 6 mil votos na cidade, menos de um quarto, por exemplo, do que alcançou Antônio Gomide (que 
passou dos 27 mil) e a metade do conquistado por Amilton Filho (com seus 12 mil votos). Seu cacife político, portanto, é muito baixo para enfrentar 
o desafio da eleição em um colégio que caminha para a volta aos trilhos da história com a iminência da devolução do poder local a Antônio Gomide 
– depois do resultado extravagante e sem retorno para a população que foi a vitória de Roberto Naves em 2016. E anotem, leitoras e leitores: o PP 
dificilmente fará negócio com Coronel Adailton, para viabilizar a sua candidatura contra a tentativa de reeleição de Naves.

VEM aí a 1ª coNDENaÇÃo DE MaRcoNi, poR caiXa 2 Na caMpaNHa DE 2006
É muito difícil que o ex-governador Marconi Perillo se livre de uma condenação no processo a que responde, juntamente com o 
também ex-governador Alcides Rodrigues, pela prática de caixa 2 na campanha de 2006, que elegeu o primeiro para o Senado 
e o segundo para o governo.  Nesse mesmo caso, em maio do ano passado, Alcides foi condenado a mais de 10 anos de prisão. A 
denúncia do Ministério Público Eleitoral aponta notas frias, alteração de contratos e manipulação de valores da campanha para 
carros de som e panfletagem em benefício dos dois. Além disso, os então candidatos foram acusados de arregimentar servidores 
comissionados para trabalhar na campanha e utilizar bens públicos móveis e imóveis. Há farturas de provas nos autos. 

VicE DE GUStaVo MENDaNHa: poNtE ENtRE apaREciDa E o GoVERNo Do EStaDo
Tatá Teixeira, secretário de Articulação Política do prefeito Gustavo Mendanha e filho do ex-prefeito Norberto Teixeira, é a melhor aposta para preencher 
o cobiçado lugar de companheiro de chapa da reeleição de Mendanha – posição que o atual vice, Veter Martins, do MDB, luta encarniçadamente para 
preservar.  Estrategicamente filiado ao Podemos, Tatá Teixeira representaria uma ponte com o governador Ronaldo Caiado, que hoje conta com o apoio 
incondicional do partido do deputado federal José Nelto. É bem provável que o ex-prefeito Maguito Vilela e seu filho Daniel venham a atuar para impedir essa 
que seria uma espécie de composição em última análise benéfica para Aparecida, mas indesejada para eles, que rejeitam qualquer aproximação com Caiado. 

MotiM Do cEaRÁ poDE coNtaMiNaR o RESto Do paíS, 
MaS NÃo É o caSo DE GoiÁS: caiaDo EStÁ BEM coM a pM
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no interior

Governador vistoria a retomada 
das obras do Hospital de Uruaçu

em meio à intensa 
movimentação de 
pedreiros, eletricis-

tas, serventes e outros 
profissionais que traba-
lhavam na fundação, al-
venaria e acabamento, 
o governador Ronaldo 
Caiado fez, nessa terça-
-feira (03/03), uma visita 
técnica ao Hospital Geral 
e Maternidade de Uruaçu 
(Hemu). O governador foi 
conferir a retomada das 
obras, ocorrida em feve-
reiro, e que seguem em 
ritmo acelerado.

Ao ressaltar a impor-
tância do Hemu, Caiado 
citou que a regionaliza-
ção da saúde é priorida-
de de sua gestão, e que 
está implantando uma 
estrutura de policlínicas 
e hospitais de média e 
alta complexidade em 
todo o Estado. “É isso 
que estamos criando, a 
regionalização da saúde, 
da qualidade de vida, da 
segurança para o cida-
dão poder viver nesta 
região, que até hoje vi-
veu dependendo da sor-
te”, disse Caiado.

O valor necessário 

para a conclusão da 
obra, R$ 31 milhões, já 
foi repassado à Agência 
Goiana de Infraestrutura 
(Goinfra). Também estão 
previstas verbas do Mi-
nistério da Saúde para 
aparelhagem comple-
ta da unidade. “Vamos 
regionalizar a saúde e 
dar qualidade de atendi-
mento. Tudo isso, quero 
deixar claro, devo muito 
a meus deputados fede-
rais e estaduais, que tra-
balharam arduamente 
para que a gente pudes-
se ter orçamento”, disse 
o governador.

Em gestões anterio-
res, lembrou o gover-
nador, apesar das inter-
rupções da obra – que 
chegou a ficar por mais 
de dois anos parada –, o 
Hemu foi inaugurado em 
duas ocasiões, sem nun-
ca ter funcionado. “Ago-
ra, não terá mais inter-
rupção. No momento em 
que o governo Ronaldo 
Caiado determina uma 
obra, podem saber que 
ela não será eleitoreira. 
O cidadão poderá usu-
fruir daqui”, garantiu.

Além da cidade de 
Uruaçu, o Hemu benefi-
cia toda a população da 
região Norte e Vale do 
Araguaia, levando assis-
tência à saúde a mais de 
60 municípios. A unida-
de ainda irá desafogar 
o atendimento no Hos-
pital Materno Infantil 
(HMI), em Goiânia, que 
atualmente é a única re-
ferência em atendimen-
to pediátrico e neonatal.

O secretário de Saúde 
de Goiás, Ismael Alexan-
drino, contou que a visi-

ta técnica passou prin-
cipalmente pelas áreas 
com a conclusão mais 
distante, como o centro 
cirúrgico, área adminis-
trativa e a parte elétrica 
da unidade. Ele explica 
que, enquanto a empre-
sa segue o cronograma 
de obras, em paralelo, 
o Governo de Goiás tra-
balha na aquisição dos 
equipamentos. “O Hos-
pital de Uruaçu terá um 
aparelho de ressonância 
de última geração”, res-
saltou Alexandrino.

Estrutura
O Hemu impressiona 

pelo tamanho. O Hospi-
tal está sendo construí-
do em estrutura modu-
lar, a mesma do Hospital 
Estadual de Urgências 
Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol), em 
Goiânia, com possibili-
dade para ampliações 
futuras. Com um terreno 
de 63 mil metros qua-
drados, a área constru-
ída do hospital é de 33 
mil metros quadrados. 
Serão 240 leitos de in-

ternação, sendo 40 de-
les destinados à UTI (10 
para adulto masculino, 
10 adulto feminino, 10 
infantil e 10 neonatal).

Além disso, o Hemu 
terá 10 centros cirúrgicos: 
sete para cirurgias gerais 
e três para obstetrícia. Na 
aparelhagem, a unidade 
contará com máquinas 
de raios X, tomografia, 
ressonância magnética, 
laboratórios e toda infra-
estrutura para o melhor 
atendimento médico-
-hospitalar à população.

Unidade vai atender moradores 
de 60 municípios e ainda 
contribuir para desafogar o Hospital 
Materno Infantil, em Goiânia
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Mantido veto a projeto que revogava 
lei sobre concessão de rodovias

O Plenário da Assembleia 
Legislativa de Goiás apre-
ciou durante a sessão or-
dinária desta terça-feira, 
3, três vetos da Gover-
nadoria e dois requeri-
mentos parlamentares. 
A sessão chegou a ser 
prorrogada por duas ho-
ras, a pedido do líder do 
Governo, Bruno Peixoto 
(MDB), para dar conti-
nuidade aos trabalhos.

O primeiro veto apre-
ciado foi o de nº 6801/19, 
referente ao autógrafo de 
lei nº 290, de autoria do 
deputado Alysson Lima 

(Solidariedade), que revo-
gava a Lei nº 19.999, de 2 
de fevereiro de 2018, que 
autoriza a concessão das 
rodovias estaduais.

Os parlamentares 
decidiram, por 21 votos 
a 13, que o veto fosse 
mantido. Com a manu-
tenção do veto, os pedá-
gios seguem autorizados 
em Goiás. Autor do autó-
grafo de lei derrubado, 
Alysson Lima disse que 
brigará na Justiça contra 
o veto do governador.

Outro veto analisado 
na tarde de hoje é o pro-

tocolado sob nº 0435/20, 
ao autógrafo de lei nº 459, 
de autoria da própria Go-
vernadoria. O veto parcial 
atingia artigos que excluía 
os servidores do Ministério 
Público, Tribunal de Justiça 
e Assembleia Legislativa 
das novas regras do Es-
tatuto dos Servidores; 
que estipulava o prazo 
máximo de nove meses 
para a duração dos pro-
cessos administrativos; 
e que tratava das licen-
ças para entidades asso-
ciativas e sindicais.

Por decisão unânime, 

com 29 votos contrá-
rios, o veto foi rejeitado 
e os servidores do MP, 
Judiciário e Legislativo 
seguem excluídos das 
novas regras.

Os parlamentares vo-
taram ainda por manter, 
por 18 votos a 3, o veto 
de nº 5764/18 ao autó-
grafo de lei que instituía 
na Polícia Militar a Pa-
trulha Maria da Penha.  
De acordo com a justifi-
cativa do veto, a matéria 
em questão tinha vício 
de iniciativa já que se 
trata de competência 

exclusiva do Executivo.
Por fim, foi aprovado 

ainda um requerimento 
de urgência e preferência 
do deputado Henrique 
Arantes (MDB) ao Minis-
tério Público Estadual e 
Federal, para a adoção 
de medidas judiciais para 
responsabilização e per-
da do cargo e imediato 
afastamento do conse-
lheiro Kennedy Trindade, 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-GO), diante 
de fortes indícios de im-
probidade administrativa 
divulgados na imprensa.
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infraestrutura

Obras do BRT na Avenida 
Goiás seguem normalmente

as obras de construção 
do Corredor do BRT 
Norte-Sul e da rede 

de drenagem na Avenida 
Goiás mantêm o cronogra-
ma de execução e deverão 
estar concluídas até a Rua 
1, no máximo, no final deste 
mês. Por causa das chuvas 
constantes que caíram nos 
últimos dias, os serviços 
foram suspensos tempora-
riamente e serão retomados 
para a finalização do trecho.

Com a rede já pronta, 
segundo o secretário de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Dolzonan da 

Cunha Mattos, quatro dias 
seguidos de estiagem se-
rão suficientes para a exe-
cução dos dois pavimen-
tos: de concreto para o 
corredor, e de asfalto para 
os demais veículos.

“As chuvas intensas aca-
baram por comprometer o 
andamento da obra, mas 
conseguimos concluir a 
rede, que é a parte mais 
complicada, e com quatro 
dias de sol faremos a base 
para a pavimentação e 
seguiremos com os ser-
viços sem problemas. As-
sim, teremos o trecho no 

sentido Norte-Sul, entre a 
Avenida Independência e 
a Rua 1, totalmente pron-
to”, pontua o secretário.

No trecho da Avenida 
Goiás, a partir da Rua 1, 
as obras acontecerão jun-
to com as do entorno da 
Praça Cívica, finalizando o 
BRT Norte-Sul. A expecta-
tiva é iniciar esse último 
estágio em junho. A ideia 
inicial era levar a obra em 
toda a extensão entre a 
Avenida Independência e 
a Praça Cívica, entretanto, 
com os projetos das es-
tações e do entorno da 

Praça ainda a serem con-
cluídos, a opção acertada 
foi executar até a Rua 1 e 
fazer na contramão da Goi-
ás, a partir da Independên-
cia, simultaneamente à 
execução do corredor na 
Rua 84, entre a Praça do 
Cruzeiro e a Praça Cívica.

Sem embargos
Diferente do que foi 

divulgado, o Iphan não 
pediu embargo da obra, a 
partir da Rua 1. Em reu-
nião realizada no final da 
manhã desta terça-feira, 3, 
na sede do Instituto, com 

a participação da Seinfra 
e do Consórcio executor 
do BRT Norte-Sul, o supe-
rintendente Alysson Ca-
bral expôs a preocupação 
do órgão com o impacto 
que o movimento das 
máquinas possa provocar 
na Torre do Relógio, que 
apresenta problemas na 
sua estrutura e sofreu um 
desplacamento do reboco.

O monumento passa 
por limpeza e, de acordo 
com Cabral, os técnicos 
do Instituto estão elabo-
rando um projeto para sua 
restauração. O secretário 

Dolzonan Mattos explica 
o processo de execução do 
empreendimento, que ain-
da não chegou na altura 
da torre e que há alternati-
vas para evitar trepidações 
que possam impactar nos 
prédios históricos do local.

“É possível e iremos bus-
car outras alternativas que 
diminuam o máximo pos-
sível o impacto das trepida-
ções nesse trecho da obra. 
Somos um corpo único e 
buscamos a melhor solu-
ção para proteger os nos-
sos bens históricos”, afirma 
Dolzonan Mattos.

Consórcio 
executor 
aguarda período 
de estiagem 
para concluir a 
pavimentação 
do trecho 
entre Avenida 
Anhanguera e a 
Rua 1
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educação

Escolas e Cmei recebem orientações 
de prevenção contra Coronavírus

Preocupado com a circu-
lação do novo Coronavírus 
pelo mundo, a Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME) orienta des-
de o início de fevereiro as 
instituições de ensino. As 
medidas focam na preven-
ção e seguem o plano de 
contingência do município 
de Goiânia para a doença.

As escolas e centros 
municipais de Educação 
Infantil (Cmei) de Goiânia 
recebem recomendações 
por meio dos boletins in-
formativos da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e são orientadas a reali-
zarem rodas de conversa 
com os alunos e intensifi-
carem a higienização com 
os educandos e profissio-
nais da Educação.

De acordo com Maris-

lei Brasileiro, enfermeira e 
apoio pedagógico da SME, 
a orientação segue protoco-
los do Ministério da Saúde 
e Organização Mundial de 
Saúde. “Lavar bem as mãos, 
evitar espirrar sem colo-
car o braço na frente, não 
compartilhar copos e ou-
tros utensílios pessoais são 
alguns dos cuidados. Se a 
criança apresentar febre ou 
dificuldade respiratória, a 
instituição deve orientar os 
pais a procurarem a unida-
de de saúde”, ressalta.

“Outra questão é fazer ro-
das de conversa com os alu-
nos para que não comparti-
lhem informações falsas, pois 
há uma grande quantidade 
de fake news na internet. Os 
alunos precisam saber o que 
é científico e o que é falso”, 
complementa Marislei.

Histórico

O Coronavírus (COVID-19) 
é um tipo de vírus que cau-
sa infecções respiratórias e 
foi detectado no dia 31 de 
janeiro de 2019, na China, 
após a Organização Mundial 
de Saúde ser alertada de 
muitos casos de pneumonia 
na cidade Wuhan. A suspeita 
é que pode ser transmitido 
por morcegos. O vírus co-
mum já existe desde 1960 
no Brasil e tem vários tipos, 
podendo infectar pessoas ao 
longo de suas vidas.

Os principais sintomas 
são febre, tosse e dificulda-
de para respirar. Ele pode ser 
transmitido por gotículas de 
saliva, espirro, tosse, catarro, 
contato pessoal próximo, 
contato com objetos ou su-
perfícies contaminadas.
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Março divertido 
O Flamboyant Shopping segue com 

duas atrações imperdíveis para quem 
quer se divertir em família, as duas 

piscinas de bolinhas gigantes da Magic 
Games. A Magic Unicorn, com 190m² 

e mais de 160 mil bolinhas, fica no 
shopping até dia 31 de março na Praça 

1, Piso 1, já a Magic Hidra, um brinquedo 
mecatrônico, cujo personagem principal 

é conhecido como o gigante dos 
mares, fica na Cúpula, Piso 1, até dia 29 

de março. Os valores variam entre R$ 
30 e R$ 80 dependendo do tempo de 

permanência no brinquedo. Para mais 
informações, consultar o regulamento 

disponível no local
 

iNvestiMeNtos 
O Clube FII, maior site de Fundos de 
Investimentos Imobiliários do país, 

realiza em Goiânia com parceria da TG 
Core Asset seu curso presencial com o 
professor Nathan Octavio Dias (NOD) 

e conta com as participações especiais 
do Sócio-Fundador da TG Core Diego 

Siqueira e do Sócio-diretor Bruno 
Nunes. Fundos Imobiliários é uma das 
modalidade de investimento que mais 

cresceu nos últimos anos, contando hoje 
com cerca de 715 mil investidores. O curso 

é destinado para quem quer começar ou 
aprimorar seus conhecimentos da área de 

investimentos imobiliários. O curso será 
realizado no Hotel Quality (R. 14, 46 - 

Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-180) no 
dia 07 de março, sábado, das 09h às 17h. 

tUrMa da MÔNica 
Além de sediar a primeira Estação 

Turma da Mônica do Brasil, Goiânia 
também foi a cidade escolhida para 

receber o primeiro quiosque do 
Centro de Entretenimento Familiar. 
O estabelecimento, que já está em 

funcionamento próximo à praça de 
alimentação do Shopping Cerrado, em 
formato de trenzinho, trata-se de uma 
versão compacta da lojinha da Mônica.

dia da beleza
Começa a programação em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher, comemorado 
no dia 8 de Março, no Hospital Estadual 

Materno-Infantil Dr. Jurandir do 
Nascimento (HMI). O setor de Recursos 

Humanos e Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa), promoveram na última 
terça-feira, 3 de março,  um “Dia da Beleza” 

para suas colaboradoras.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Esquenta - O cantor Bruno Henrique (centro) realizou na última segunda-feira (02), no Barzim, um show 
de ‘Esquenta’ para a gravação do seu primeiro DVD, intitulado #BHNoPéDeAmora, que ocorrerá na próxima 
terça-feira (10). Douglas Moura e Osmar Júnior são os empresários do cantor.

Comemoração - A empresária e advogada Fernanda 
Sarelli comemora seu aniversário na sexta-feira,6. A 
confraternização será no SkyGarden Rooftop durante o 
lançamento do Cd do cantor Igor Ferraz.

2 3

4

Visita - O Estação T-10 Gastrobar, dos empresários Pedro 
Ernesto e Renato Conde (foto), receberam as atrizes Suely 
Franco e Nicette Bruno. As duas estiveram na capital para 
apresentação da comédia “Quarta-feira, sem falta, lá em casa”.
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Mudança de vida - A ex gordinha que emagreceu 25kg,  
digital influêncer de abadiânia e agora empreendedora 
digital está conhecida por fazer pessoas mudarem de 
vida seja no mundo fitness ou na vida financeira. 
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agropecuária
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa) e da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), juntamente com 
suas jurisdicionadas Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) e Agência de Fomento 
de Goiás (GoiásFomento), lançará na próxima 
sexta-feira, 06 de março, uma linha de crédito 
específica para o setor agropecuário, voltada 
especialmente para pequenos produtores ru-
rais. Chamada de Produtor Empreendedor – 
Crédito Rural, a linha será anunciada durante 
o evento Juntos Pelo Agro, em Porangatu. Ao 
todo, são oferecidas três categorias de crédi-
to, diferenciadas por tipo de projeto – que por 
sua vez, dependerá das necessidades de cada 
empreendedor. A primeira oferece subsídio 
de até R$ 3 mil, com taxa de 0%, carência de 
três meses e prazo de 36 meses. A segunda 
disponibiliza valores entre R$ 3 mil e R$ 21 
mil, com taxa de 0,25% ao mês, carência de 
três meses e prazo de 36 meses. Já a terceira 

categoria é para tomadas de R$ 21 mil a R$ 50 
mil, com taxa de 0,5% ao mês, carência de 12 
meses e prazo de 60 meses. O financiamento 
pode chegar a 100% do investimento, com 
até 20% de custeio associado. Para a libera-
ção do recurso, podem ser exigidos garantia 
real, avalista, aval ou seguro.

mercado de trabalho
De acordo com dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa 
de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no 
trimestre encerrado em janeiro, atingindo 
11,9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa 
Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua 
Mensal (PNAD Contínua). O número de em-
pregados com carteira assinada subiu 1,5% 
em relação ao trimestre anterior, um acrés-
cimo de 540 mil pessoas, e 2,6% frente ao 
mesmo período de 2019, um acréscimo de 
845 mil pessoas. O país tem hoje 2 milhões a 
menos de desempregados do que tinha em 
2017, quando foi registrado o maior nível de 
desocupação da história (13,6%).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

covid-19

BC avaliará em duas semanas impacto 
do coronavírus sobre inflação

o Banco Central (BC) 
esperará a próxima 
reunião do Comitê de 

Política Monetária (Copom), 
daqui a duas semanas, para 
avaliar o impacto do coro-
navírus sobre a inflação. Em 
nota oficial emitida ontem (3) 
no início da noite, a autori-
dade monetária informou 
que é necessário esperar 
esse prazo para comparar 
qual efeito vai prevalecer: a 
desaceleração da economia 
global ou a deterioração 
dos ativos financeiros (alta 
do dólar e queda da bolsa).

“À luz dos eventos recen-
tes, o impacto sobre a econo-
mia brasileira proveniente da 
desaceleração global tende a 
dominar uma eventual dete-
rioração nos preços de ativos 
financeiros”, especificou o 
BC no comunicado, indican-
do que uma eventual reces-
são global pode ajudar a 
conter o impacto da subida 

do dólar sobre os preços.
“O Banco Central enfatiza 

que as próximas duas sema-
nas permitirão uma avalia-
ção mais precisa dos efeitos 
do surto de coronavirus na 
trajetória prospectiva de in-
flação no horizonte relevan-
te de política monetária”, 
concluiu o texto. Segundo 
a autoridade monetária, o 
acompanhamento está sen-
do feito de forma atenta.

Hoje, o dólar comercial fe-
chou acima de R$ 4,50 pela 
primeira vez na história. O 
euro comercial encerrou aci-
ma de R$ 5. A bolsa de va-
lores teve queda de 1,02%. 
Hoje, o Federal Reserve, Ban-
co Central norte-americano, 
reduziu os juros básicos dos 
Estados Unidos em 0,5 ponto 
percentual por causa do im-
pacto do coronavírus sobre a 
economia mundial. A próxima 
reunião do Copom ocorrerá 
nos dias 17 e 18 deste mês.

Reunião do Copom analisará 
desaceleração global e alta do dólar
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O Clube FII, maior site de Fundos de Investimentos Imobiliários do país, re-
aliza em Goiânia com parceria da TG Core Asset seu curso presencial com o 
professor Nathan Octavio Dias (NOD) e conta com as participações espe-
ciais do sócio-fundador da TG Core Diego Siqueira e do sócio-diretor Bruno 
Nunes. Fundos Imobiliários é uma das modalidades de investimento que 
mais cresceu nos últimos anos, contando hoje com cerca de 715 mil investi-
dores. O curso é destinado para quem quer começar ou aprimorar seus co-
nhecimentos da área de investimentos imobiliários. O curso será realizado 
no Hotel Quality no dia 07 de março, sábado, das 09h às 17h.
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
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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 COM-
PLETO 4 PORTAS 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

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

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 C/ AR+DH 
ÚNICO DONO ACEITO TROCAS E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARANTIA DE 

FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 FLEX WHAT-

SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AUTOMÁTICO 
PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo  19.019,60 
R$. Entrada : 499,58 + Parcelas de 309,38 
Mensais. Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem compromisso 
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/
What : (062) 98550-9156. Consultora de 
Vendas: Ana Paula Pimentel.
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goiânia

Taça das Favelas é lançada

Foi lançada oficial-
mente nesta terça-
-feira (03/03) a edi-

ção da Taça das Favelas 
2020 no auditório da TV 
Anhanguera. O início das 
atividades contou com a 
presença do presidente 
da Agência Municipal de 
Turismo, Eventos e Lazer 
(Agetul), Urias Junior, de 
atletas, de ex-jogadores e 

autoridades.
A Prefeitura de Goiânia 

foi uma das incentivado-
ras da edição de 2019 e 
segue neste ano apoiando 
o evento através da libe-
ração dos campos onde 
serão realizadas todas as 
partidas e através da Lei 

de Fomento ao Turismo. 
Ao todo, 275 bairros da 

região metropolitana de 
Goiânia e 3.590 atletas se 
inscreveram para partici-
par do projeto. Do número 
de inscritos, 80% são mo-
radores da capital; 10% 
de Aparecida de Goiânia 

e 10% de outras cidades, 
como Trindade, Nerópo-
lis, Anápolis, Bonfinópolis, 
Goianira e Bela Vista.

Os jogos serão dispu-
tados em quatro campos 
da Prefeitura de Goiânia. 
A competição, que terá 
duração de três meses, vai 

contar com a participação 
de 82 seleções, sendo 66 
masculinas e 16 femininas. 
Os participantes têm idade 
entre 14 e 18 anos.

As peneiras acontecem 
nos dias 6, 7 e 8 de março 
e já serão consideradas 
como o início da com-

petição. A programação 
da Taça das Favelas se-
gue com a realização do 
Congresso Técnico no dia 
21 de março, Workshop 
Social no Zoológico de 
Goiânia no dia 4 de abril 
e com o início dos jogos 
no dia 18 de abril. 

Evento esportivo, 
que conta com 
apoio da gestão 
municipal, segue 
até junho. Ao 
todo, 3.590 
atletas se 
inscreveram para 
participar do 
projeto
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