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n O PSDB está cada vez menor em Goi-
ás: a perda de 2 deputados estaduais , 
que já não votavam com o partido, e a 
saída de prefeitos, que não cessa, pas-
sam a imagem de que o partido está à 
deriva e sem qualquer comando.

n O noticiário político informou que, 
ao se transferir para o PSD, o senador 
Vanderlan Cardoso ingressou no seu 
6º partido político. Na verdade, foi o 
7º. Anotem aí: ele já foi do PSC, PL, PR, 
PMDB,PSB, PP e agora é do PSD.

n As articulações do presidente da Câ-
mara Municipal de Goiânia, Romário 
Policarpo, para permitir a venda de 
áreas públicas no setor Sul são uma 
vergonha. O certo seria lutar pela reur-
banização daqueles terrenos.

n O presidente da Casag, Rodolfo Otá-
vio, está em campanha na mídia para 
conquistar a candidatura a presidente 
da OAB, representando o grupo do atual 
presidente Lúcio Flávio – que prefere o 
atual secretário geral Jacó Coelho. 

n Seja esse o seu projeto político 
para o futuro ou não, o fato é que o 
presidente da Assembleia Lissauer 
Vieira está solidamente cacifado 
para acompanhar Ronaldo Caiado na 
chapa da reeleição, em 2022, como 
candidato a vice-governador. 

n O ex-deputado Samuel Belchior, que 
assumiu uma secretaria extraordinária 
na prefeitura de Goiânia, não persistiu em 
nenhum dos cargos públicos que assumiu 
após encerrado o seu mandato na Assem-
bleia. Todo o seu tempo é para negócios.

n Ninguém entendeu a volta à políti-
ca do ex-governador e conselheiro de 
contas aposentado Naphtali Alves, 
que assumiu a presidência do diretório 
do MDB de Morrinhos. Mas é incon-
testavelmente uma grande demons-
tração de humildade. 

n Há pesquisas mostrando que a posi-
ção firme e humanitária do governador 
Ronaldo Caiado defendendo o acolhi-
mento dos brasileiros repatriados da Chi-
na na Base Aérea de Anápolis acrescentou 
pontos à imagem e à aprovação dele.

n Houve erro no noticiário sobre a filia-
ção do prefeito Divino Lemes, de Senador 
Canedo, ao DEM. Na verdade, ele optou 
pelo Podemos e, de qualquer forma, as-
segurou o apoio do governador Ronaldo 
Caiado à sua candidatura à reeleição.

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

É péssimo – e muito, mesmo – o costume de alguns deputa-
dos, na Assembleia Legislativa, de recorrer à Justiça quando 
têm suas pretensões derrubadas pela maioria dos colegas. É 
o caso de Alysson Lima, que tentou barrar a autorização que 
o Poder deu para que estradas estaduais sejam privatizadas, 
com a correspondente cobrança de pedágio, e foi o caso, em 
dezembro passado, de Cláudio Meirelles, que impetrou ações 
contra a reforma da previdência estadual e dos estatutos do 
funcionalismo e do magistério. Isso tem um preço alto: mostra 
deputados que não acreditam no processo de deliberação da 
instituição que integram. A mensagem que passam para a so-
ciedade é a pior possível, quanto a eles próprios: como nunca 
são bem sucedidos no caminho alternativo que escolhem trilhar (com a sistematicamente rejeição dos juízes de 2ª 
instância aos seus pedidos), evidenciam preparo político reduzido quanto a capacidade para aceitar o jogo democrá-
tico que resulta, nas votações em plenário, em vencedores e perdedores. Não acreditam si em próprios e menos ainda 
no exercício do mandato que receberam nas urnas e admitem que fracassaram na defesa das suas ideias e posições, 
investindo contra a tramitação constitucional que foi seguida dentro do Legislativo, mas não os atendeu – e sendo as-
sim recorrendo a uma interferência externa, evidenciando intolerância diante de um processo decisório que deveriam 
aceitar em sua integralidade. O apelo a uma força impositiva de fora amiúda Alyssom e Cláudio e diminui a estatura que 
deveriam ter como representantes do povo, não junto ao Judiciário, mas no parlamento estadual. Foram eleitos para 
votar e defender projetos, na Assembleia, não para pedir socorro a quem quer que seja.

Fotos: Divulgação

EXpUlSÃo DE caRoÇo E SoRGatto Foi paRa DaR cHaNcE a cHiQUiNHo E EliaNE
A expulsão negociada dos deputados Sebastião Caroço e Diego Sorgatto foi uma manobra destinada a favorecer, no futuro, os suplentes Francisco 
Oliveira e Eliane Pinheiro – já que possibilitará que eles procurem novos partidos sem risco de perder o mandato e se candidatem a prefeito de 
Formosa e Luziânia, respectivamente, abrindo vagas na bancada tucana na Assembleia. Na verdade, a 2ª suplente é a vereadora Dra. Cristina, que, 
no entanto, está de saída para o PL para se candidatar a prefeita de Goiânia e perderá o seu lugar na fila – a jurisprudência eleitoral entende que a 
suplência é dos partidos, tal qual os mandatos dos titulares. 

NiNGUÉM pREciSa MaiS Da iMpRENSa paRa SE iNFoRMaR oU iNFoRMaR
Querem entender porque a imprensa tradicional está em crise, leitora e leitor? Confiram as poucas linhas a seguir, escritas pelo filósofo Luiz Felipe 
Pondé: “Ninguém precisa mais da mídia profissional para receber ou emitir conteúdos. Essa é uma das grandes consequências políticas da comuni-
cação em redes sociais. O jornalismo corre o risco de se tornar uma quase bolha entre conversos, enquanto grande parte da população se informa e 
informa os outros pelas redes com vídeos, textos e memes, minando a bolha citada acima”. É vero.

lENiÊNcia Do tRiBUNal DE JUStiÇa coM MÉDico aSSEDiaDoR É iNacEitÁVEl
É incompreensível a cobertura que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem dado ao médico Ricardo Paes Sandro, genro do ex-presidente da Cor-
te Gilberto Marques, que é acusado de assediar, inclusive sexualmente, servidoras da instituição. Um caso ou outro, vá lá, já seria horrível, mas... mais 
de 20, venhamos e convenhamos, é certeza de que as denúncias são verdadeiras, ainda mais quando se sabe do custo que cada mulher infelizmente 
paga para expor esse tipo de situação. Esse rapaz é um doente social que, desde há muito tempo, já deveria estar onde merecer, ou seja, a cadeia.

RElatÓRio Da cpi DoS iNcENtiVoS FiScaiS Vai REVElaR UM NoVo EScÂNDalo
O relatório da CPI dos Incentivos Fiscais, que deve ser apresentado nesta terça, 10 de fevereiro, pelo deputado Humberto Aidar, 
trará revelações de arrepiar os cabelos sobre as vantagens oferecidas pelos governos passados e desfrutadas por grandes indústrias 
instaladas em Goiás, a maioria esmagadora sem contrapartida alguma. Aidar já adiantou que, das mais de quatro mil empresas 
beneficiadas com descontos de ICMS e gordas quantias, até em dinheiro vivo, por conta do crédito outorgado, apenas 12 foram 
monitoradas quanto às obrigações que deveriam cumprir, inclusive em termos de geração de empregos. Vai ser um escândalo. 

toRMiN pRoMEtEU a VilMaR QUE SE DESFiliaRia Do pSD, MaS atÉ aGoRa... NaDa
O presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, pode ter sido ludibriado pelo prefeito de Luziânia Cristovão Tormin, que enviou a ele um emissário – o 
deputado estadual e aliado Wildes Cambão – para avisar que não haveria necessidade da sua expulsão, já que cuidaria de se desligar do partido por 
iniciativa própria. Tormin, sim, é aquele que foi afastado do cargo em razão de uma enxurrada de denúncias de assédio sexual tendo como vítimas 
funcionárias da prefeitura. Já se passaram mais de 15 dias desde que Vilmar Rocha recebeu o recado, mas, até agora, não chegou o pedido de desfi-
liação – mantendo, nos quadros do PSD, uma presença que compromete a postura ética e moral da legenda.  

alYSSoM liMa E clÁUDio MEiREllES ERRaM ao REcoRRER
ao JUDiciÁRio paRa RESolVER aSSUNtoS Da aSSEMBlEia
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poder público

“Um estado eficiente é aquele que dá dignidade 
ao ser humano”, defende Lincoln Tejota

“estamos mudan-
do a forma de 
fazer política. 

Um Poder Público efi-
ciente precisa atender 
bem o povo, que é a sua 
clientela”, destaca o vice-
-governador Lincoln Tejo-
ta. Para isso, acredita que 
é preciso aproximar cada 
vez mais administração e 
cidadão. A Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás 
(DPE-GO) tem auxiliado 
no alcance dessa meta. O 
órgão atua na assistência 
jurídica de quem não pos-
sui condições financeiras 
de arcar com custos ad-
vocatícios, garantindo o 
direito de defesa a todos, 
conforme determina a 
Constituição.

Somente em 2019, a 

DPE-GO realizou mais 
de 75 mil atividades, 
incluindo audiências, 
inspeções em unidades 
prisionais e sessões de 
tribunal do júri, o que 
representa média de 90 
atendimentos diários a 
assistidos e familiares.

A expectativa é de 
que o órgão possa aten-
der com ainda mais qua-
lidade e oferecer mais 
comodidade aos cida-
dãos e servidores após 
a inauguração da nova 
unidade, localizada em 
frente ao Fórum Crimi-
nal, no Jardim Goiás, com 
866 metros quadrados. 
Lincoln Tejota partici-
pou da inauguração das 
novas instalações, que 
possuem 100 estações 

de trabalho, espaços 
para reuniões, salas de 
espera com 47 assentos, 
entre outros.

Também partici-
param da solenidade 
o defensor público-
-geral de Goiás, Do-
milson Rabelo, e os 
presidentes da As-
sembleia Legislativa, 

Lissauer Vieira e do Tri-
bunal de Justiça do Es-
tado de Goiás (TJ-GO), 
Walter Carlos Lemes.

“Aproximar a popula-
ção do Poder Público é 
também um dos proje-
tos do programa de nos-
so governo. Um estado 
eficiente é aquele que 
dá dignidade ao ser hu-

mano, que o trata com o 
respeito que ele merece. 
O contato direto do povo 
tem nos trazido deman-
das que até então eram 
desconhecidas ou es-
quecidas e isso tem fei-
to toda a diferença em 
nosso trabalho. A tônica 
que o governador Ronal-
do Caiado tem frisado é 

justamente a de um es-
tado que sirva ao povo e 
se modernize para isso”, 
enfatizou Tejota.

Na ocasião, também 
foram assinados dois ter-
mos de cooperação técni-
ca, com o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás 
(TJGO) e com a Escola de 
Direitos Humanos (EDH).

Defensoria Pública é um dos órgãos 
que auxiliam nesse objetivo. Em 
Goiás, defensores realizaram mais de 
75 mil atendimentos no ano passado
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Ipameri será o 1° munícipio a receber 
nova edição do Intercâmaras
A Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Ale-
go) retoma, a partir do dia 
14 de março, a realização 
dos Seminários de Aper-
feiçoamento do Poder 
Legislativo, que são uma 
iniciativa do Programa de 
Apoio, Desenvolvimento 
e Integração do Poder Le-
gislativo, o Intercâmaras. 
O evento, voltado para 
vereadores, assessores 
parlamentares, lideranças 
públicas e população em 
geral, será realizado no 
distrito de Domiciano Ri-
beiro, a partir das 8 horas. 
O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), 
participará dos trabalhos.

São esperados repre-
sentantes de 12 muni-
cípios além de Ipameri: 
Campo Alegre de Goiás, 
Cidade Ocidental, Crista-
lina, Davinópolis, Luziâ-

nia, Novo Gama, Orizona, 
Palmelo, Pires do Rio, 
Santa Cruz de Goiás, São 
Miguel do Passa Quatro 
e Urutaí. Os inscritos po-
derão participar de audi-
ência públicas e palestras 
sobre os seguintes temas: 
Excelência em Atendi-
mento ao Público; Ma-
rketing Digital/ Redes 
Sociais; Técnicas de Pri-
meiros Socorros; Oficina 
de Design de Sobran-
celhas; e Estratégias de 
Pré Campanha e o Fim 
das Coligações.

De acordo com o dire-
tor de assuntos institucio-
nais da Alego, Simeyzon 
Silveira, os seminários 
vão oferecer à sociedade 
uma oportunidade ímpar 
para discussões regionais 
e de qualificação sobre 
temas de grande rele-
vância. “Nosso objetivo 
é, através das audiências 

públicas e dos cursos que 
serão oferecidos, reforçar 
laços institucionais e 
capacitar a população 
para poder se aproxi-
mar cada vez mais das 
discussões em busca de 
melhorias nas políticas 
públicas de Goiás e por 
um serviço cada vez 
melhor à sociedade”, 
explicou o Simeyzon.

O seminário em Ipame-
ri será o primeiro de um 
total de quatro eventos já 
previstos para o primeiro 
semestre de 2020. Os pró-
ximos municípios que po-
derão sediar o Intercâma-
ras são: Varjão, Orizona e 
Mairipotaba, em datas a 
serem definidas.

Para se inscrever no 
evento o participante pode 
acessar o portal da Alego 
e preencher o formulário 
disponível na página dedi-
cada ao Programa.
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Prefeitura de Goiânia entrega escrituras 
a moradores do Setor Real Conquista

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, parti-
cipou neste sábado 

(7/03) da entrega de cerca 
de mil escrituras definiti-
vas aos proprietários de 
imóveis do Residencial 
Real Conquista, localiza-
do na região Sudoeste de 
Goiânia. As moradias do 
bairro foram construídas 
pela Prefeitura de Goiânia, 
em parceria com o Estado 
de Goiás, em 2006, para 
abrigar as famílias que fo-
ram retiradas da invasão 
do Parque Oeste Industrial, 
também bairro da capital.

A ação de faz parte do 
programa Primeira Escri-
tura, criado pela Prefeitura 
de Goiânia após a sanção 
da Lei 10.231/2018, que 
estabelece novas regras 
para a política de habita-
ção e regularização fun-
diária na capital e que re-
gulamenta no município 
a Lei Federal n. 13.465, 
de julho de 2017.

Na oportunidade, Iris Re-
zende lembrou a sua preo-

cupação com a moradia das 
famílias de Goiânia. “O poder 
público está cumprindo seu 
dever e realizando o sonho 
de muitos, valorizando as 
famílias, dando condições 
dignas de moradia”, disse ao 
lembrar os conjuntos habi-
tacionais que criou no pas-
sado, como a Vila Redenção, 
Vila Canaã, Vila União, Alvo-
rada, Vila Mutirão, e parte do 
Novo Horizonte.

“Eu entendi muito 

cedo, ainda lá na minha 
primeira administração 
como prefeito, que o pri-
meiro item para dar dig-
nidade à uma família é 
a casa própria. Construí 
vários conjuntos habita-
cionais para população e 
hoje Goiânia é a única ci-
dade do Brasil com mais 
de 1 milhão de habitan-
tes que não convive com 
favelas”, acrescentou Iris.

A primeira contemplada 

com as escrituras do Real 
Conquista, Cleide Santana, 
explicou que foi moradora 
do Parque Oeste Industrial 
e mora há 12 anos no bair-
ro. “É a concretização de 
uma luta e agora temos 
dignidade, tranquilidade e 
respaldo da lei para defen-
der as moradias que con-
quistamos”, comemorou.

A superintende de Ha-
bitação e Regularização 
Fundiária de Goiânia, 

Célia Valadão, agrade-
ceu a “confiança de todos 
no trabalho da gestão 
municipal” e destacou o 
trabalho em equipe de-
terminado pelo prefeito 
Iris Rezende para que as 
demandas da população 
possam ser solucionadas.

Por sua vez, o titular 
da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
Henrique Alves, fez refe-
rência às casas construí-
das na Vila Mutirão. “Hoje, 
mais uma vez fazendo 
história, estamos entre-
gando mil escrituras aqui 
no Real Conquista. São 
anos de sonhos e pro-
messas e foi necessário 
muito trabalho para que 
tudo isso pudesse se tor-
nar realidade”, reforçou.

O programa Primeira 
Escritura da gestão Iris Re-
zende já contemplou cer-
ca de 6 mil famílias com 
a escritura definitiva dos 
seus imóveis. Até o fim da 
gestão, em dezembro de 
2020, a meta é alcançar a 
regularização fundiária de 
cerca de 8 mil imóveis lo-
calizados na capital.

Evento ocorreu 
na manhã deste 
sábado, 7/03, e é 
mais uma etapa 
do programa 
Primeira 
Escritura, criado 
em 2018 pela 
atual gestão
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aparecida de goiânia

2ª Caminhada em Homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher reúne centenas de pessoas
Centenas de pessoas acor-
daram cedo na manhã 
desta segunda-feira, 09, 
para pedir respeito e valo-
rização às mulheres na 2ª 
Caminhada em Homena-
gem ao Dia Internacional 
da Mulher do município. A 
multidão formada por alu-
nos dos Colégios Dom Pe-
dro I e Machado de Assis, 
professoras e professores, 
coordenadoras, moradores 
da região e servidoras pú-
blicas, percorreu as princi-
pais ruas e avenidas do 
centro da cidade até a Pra-
ça da Matriz, com cartazes 
que reforçam a valorização 
da mulher e o fim da vio-
lência contra elas.

O evento que foi idea-
lizado pela secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude 
com apoio da Secretaria 
de Assistência Social e 

teve como objetivo cons-
cientizar a todos sobre a 
importância deste dia de 
luta que é o 08 de março. 
“Essa nova geração tem 
tudo para aprender coisas 
diferentes em relação a 
mulher e disseminar essas 
atitudes na sociedade, por 
isso o foco maior foram os 
jovens porque acreditamos 
que elas sejam ferramentas 

de multiplicação da consci-
ência de respeito a mulher”, 
explica o secretário de Es-
porte, Lazer e Juventude, 
Gerfeson Aragão.

Durante a solenida-
de dezenas de mulheres 
receberam medalhas de 
destaque e prestigiaram 
apresentações musicais 
e culturais em sua home-
nagem. “O evento é muito 

importante para conscien-
tizar a todos os homens 
e mulheres sobre o valor 
da mulher, que ela pode 
ocupar cargos importan-
tes, como por exemplo na 
política, porque a mulher 
tem capacidade para isso, 
sem precisar ser subordi-
nada ao homem”, destaca 
Cleonice Fagundes uma 
das mulheres destaque 

de Aparecida.
Com apenas 16 anos, 

a estudante Stephanie 
Sousa já sabe muito bem 
a importância do dia das 
mulheres. “Esse é um dia 
muito importante para to-
dos, para que nunca esque-
çamos a luta das mulheres 
na conquista dos nossos 
direitos. Eu me considero 
feminista pois acredito nos 

direitos iguais, pois ajuda 
muitas mulheres que so-
frem abusos e é preciso 
dar visibilidade a esses 
problemas”. A adolescente 
estava caracterizada com 
roupas e maquiagem que 
remetem a marcas de vio-
lência física, e levou um 
cartaz com frases falan-
do sobre violência psi-
cológica e física, como 
forma de protesto.

Para a Coordenadora 
Núbia Gomes da 5ª Re-
gional de Aparecida de 
Goiânia, o evento tem o 
papel de valorizar a força 
da mulher aparecidense. “ 
A mulher desenvolve um 
papel muito importante na 
comunidade, em casa, no 
trabalho e hoje com essa 
manifestação todo esse 
esforço está sendo reco-
nhecido por todos”, pontua.
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VÁRios RiTMos
Em março, o Hot Park colocará todo 

mundo para dançar no Festival 
Ginga. Vários ritmos agitarão a Praia 

do Cerrado, o Hotibum e o Palco 
principal. Além dos dançarinos da 
Escola Jaime Arôuxa e do Espaço 

D Centro de Artes, o coreografo 
e youtuber Daniel Saboya, com 

milhões de visualizações no YouTube, 
agitará o Palco da Praia do Cerrado, 

no dia 28, às 13h30.

oRQUEsTRa
A abertura da Temporada 2020 da 

Orquestra Filarmônica de Goiás, 
unidade da Secretaria Estadual 

de Cultura, acontece no dia 11 de 
março, quarta-feira, às 20h30, no 

Centro Cultural Oscar Niemeyer 
sob a regência de Neil Thomson, 

Regente Titular e Diretor Artístico da 
instituição. Serão apresentadas as 

obras Sinfonia 16 de Haydn, Sinfonia 
2 de Rachmaninoff e ainda a estreia 

mundial da suíte folclórica “Vila Boa 
de Goyaz”, de Cyro Delvizo.

PisciNa DE BoliNHa
O mês de março será movimentado 

na Magic Adventure. Isso porque a 
atração, montada no Passeio das 
Águas Shopping, promoverá aos 
sábados e domingos, das 15h às 

19h, diversas atividades para seus 
clientes. Quem for aproveitar o 

fim de semana na maior piscina de 
bolinhas do mundo poderá participar 

de oficinas de slime e gincanas 
divertidas. Para participar das 

atividades infantis é fácil, basta se 
inscrever e pagar R$ 35 para entrada 

na praia de bolinhas. 

PRoMoÇÃo
Para celebrar os Jogos Olímpicos 

Tokyo 2020, que acontecem 
entre julho e agosto no Japão, e 

fortalecer o relacionamento com 
os associados, a Visa, em parceria 

com o Sicredi - instituição financeira 
cooperativa com mais de 4,5 milhões 

de associados e atuação em 22 
estados e no Distrito Federal - lança 
a campanha promocional “Bora pra 

Tóquio”. Na ação, os participantes 
concorrem a prêmios quinzenais de 
até R$ 1.000 em cartões pré-pagos, 

além de viagens para os Jogos 
Olímpicos oferecidas pela Visa.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Aniversário - Os jornalistas Handerson Pancieri e Carlos Eduardo prestigiaram o aniversário 
da amiga de profissão, Alessandra Câmara que aconteceu no último domingo (08).

Fundo de investimentos - Os empresários Pedro Paulo Menezes, 
Thiago Aidar e Mateus Borges, fundadores da Lego Investimentos, 
iniciam, no próximo dia 12, a operação local da BTG Pactual.

2 3

4

Farra do Thiago - O cantor Thiago Jhonathan, 
se apresenta em Goiânia com o projeto Farra Do Thiago 
Vol 3, na Boate Chicago 10 Music no dia 20 de Março.
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Paris Fashion Week - A personal stylist Lidi Santos conferiu in loco 
a última coleção apresentada pelo designer japonês Issey Miyake, na 
semana de moda de Paris, juntamente com a insider Natália Alckmin.
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Festival de calçados                                            
O Araguaia Shopping preparou uma grande pro-
moção: de 5 a 8 de março, acontece o Fest Cal-
çados - um festival de ofertas com as melhores 
marcas e os menores preços, que podem chegar 
até a 80%, nas lojas do segmento. Tem calça-
dos femininos, masculinos e infantis. Durante os 
quatro dias do festival os clientes poderão parti-
cipar de um ação solidária.  Com a doação de sa-
patos em bom estado o cliente ganha ingresso 
para brincar na máquina de calçados, podendo  
ganhar voucher de até R$100 para fazer com-
pras na loja Flávio’s  do estabelecimento. 

Gestão Financeira
Novas funcionalidades e design otimizado para 
melhorar a experiência do cliente são as no-
vidades anunciadas pela Accesstage para um 
dos seus principais produtos, o Access Card. O 
anúncio, feito neste mês, é o primeiro de uma 

sequência de inovações que a marca promete 
ao mercado neste ano. Lançado em janeiro, a 
solução de cartões otimiza o processo de con-
solidação de dados, realiza a conciliação das 
vendas de todas as operadoras de cartão, ofe-
rece conciliação financeira que cruza os status 
das vendas realizadas junto às adquirentes e o 
extrato bancário da empresa. Projetada para 
performar de maneira ainda mais ágil e facilitar 
o acesso às informações de diversas operadoras 
ao mesmo tempo, a nova versão da solução traz 
entre suas novidades área exclusiva para fluxo 
de caixa, comparação de taxas entre adquiren-
tes, conciliação manual de vendas, conciliação 
de pagamentos com detalhe da transação, além 
do consumo e envio de informações via APIs. 
Todas as informações são organizadas em um 
único local, tornando mais fácil a conferência das 
taxas cobradas, assim como a validação de to-
dos os dados enviados pelas adquirentes.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Outback Steakhouse, rede de restaurantes de temática australiana, 
ficou em 1º lugar no ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente na 
categoria “Alimentação”. A empresa foi um dos destaques da 10ª edição 
do estudo que analisou 166 empresas de 15 setores da economia. Além 
do reconhecimento, a marca também alcançou o posto de 17ª colocada 
no ranking geral da pesquisa, que é idealizada todos os anos pelo Insti-
tuto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).

Juros e câmbio

Guedes diz que resposta à crise são as reformas

o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
afirmou hoje (9) 

que a melhor resposta à 
crise, impulsionada pelo 
coronavírus, são as refor-
mas. Segundo ele, a refor-
ma administrativa pode 
ser enviada ao Congresso 
Nacional ainda esta se-
mana, após o retorno do 
presidente Jair Bolsona-
ro dos Estados Unidos. 
Ele disse ainda que a 
“contribuição inicial” do 
governo à reforma tribu-
tária será encaminhada 
ao Congresso nesta ou 
na próxima semana.

“Temos que manter 
absoluta serenidade. E 
a maior resposta à crise 
são as reformas. Vamos 
mandar a reforma admi-
nistrativa, o pacto fede-
rativo já está lá, vamos 
mandar a reforma tribu-
tária e vamos seguir o 
nosso trabalho. O Brasil 

tem dinâmica própria 
de crescimento. Se fi-
zermos as coisas certas, 
o Brasil reacelerará”, 
disse ao chegar ao Mi-
nistério da Economia.

Guedes disse que o 
coronavírus está sendo a 
gota d’água para a redu-
ção do crescimento eco-
nômico mundial. “O mun-
do está realmente em um 
momento crítico. O coro-

navírus está sendo a gota 
d’água porque o mundo 
já estava desaceleran-
do”. Já o Brasil, segundo 
ele, está em situação 
contrária. “No quarto 
trimestre deste ano que 
acabou [2019] sobre o 
quarto trimestre do ano 
anterior [2018] já estava 
crescendo a 1,7%.”

O ministro destacou 
que a tragédia de Bruma-

dinho e a crise na Argen-
tina levaram à redução do 
crescimento econômico 
do Brasil em 2019. “Com 
esses dois episódios no 
início do ano passado, a 
taxa de crescimento do 
Brasil rachou pela meta-
de. O Brasil estava cres-
cendo 1,3% e caiu para 
0,7% [primeiro trimestre 
de 2019]. Só que no se-
gundo trimestre já come-

çou a voltar, [subiu] para 
0,9%, no terceiro já esta-
va em 1,1% e o no final 
do ano já estava crescen-
do 1,7%”, disse.

Juros e câmbio
Guedes disse que a 

continuidade das refor-
mas – administrativa, 
tributária e a do pacto 
federativo – é para con-
sertar o regime fiscal do 

país. “O Brasil é hoje um 
país que tem regime fis-
cal sendo a prioridade. 
Estamos consertando o 
regime fiscal brasileiro. 
Esse novo país tem ju-
ros mais baixos e tem 
um câmbio em uma fai-
xa mais alta”, disse, ao 
ser perguntado sobre 
o atual patamar do dó-
lar, hoje oscilando aci-
ma de R$ 4,70.

“O Brasil era o paraíso 
dos rentistas e o inferno 
dos empreendedores. Jus-
tamente porque tinha um 
juro muito alto e acumu-
lou reserva, várias vezes, 
o Brasil praticou popu-
lismo cambial. Jogava o 
câmbio para R$ 1,50, R$ 
1,20, R$ 1,80. Por muito 
tempo, o Brasil ficou com 
os juros muito alto e o 
câmbio falsificado lá em 
baixo, exatamente por-
que tinha reservas e colo-
cava o juros na lua”, disse.

Sobre o preço do pe-
tróleo, em queda, Gue-
des disse que “o preço 
do petróleo vai cair”.

“Quando o preço do 
petróleo subiu, todo 
mundo [disse] ‘greve dos 
caminhoneiros, terrível, 
inflação vai voltar’. Aí o 
preço do petróleo cai e 
todo mundo vai falar o 
que agora? O que nós 
vamos falar?”.

Reforma 
administrativa 
será 
encaminhada 
esta semana ao 
Congresso
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

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

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

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

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

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

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

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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seleção Masculina

Seleção Brasileira convocada para 
a primeira rodada das Eliminatórias
Tite relaciona 
24 jogadores 
para os jogos 
contra Bolívia e 
Peru, marcados 
para os dias 27 
e 31 de março, 
respectivamente

a Copa do Mundo 
2022 começou. Nes-
ta sexta-feira (6), o 

técnico Tite convocou 24 
jogadores para a disputa 
das duas primeiras roda-
das das Eliminatórias para 
o Mundial. A Seleção Bra-
sileira enfrenta a Bolívia, 
no dia 27 de março, em 

Recife, e depois o Peru, no 
dia 31 do mesmo mês, em 
Lima, capital peruana.

Para a elaboração 
desta primeira lista de 
convocados em 2020, a 
comissão técnica da Se-

leção Brasileira acompa-
nhou 37 partidas ‘in loco’, 
além de treinamentos e 
outros tantos jogos pela 
televisão. Tudo isso no 
intervalo entre a última 
Data FIFA, em novembro, 

quando o Brasil enfren-
tou Coreia do Sul e Ar-
gentina, e a convocação 
desta sexta-feira.

-Todas as etapas são de 
preparação, principalmen-
te a anterior. E tem uma 

etapa de desempenho e 
resultado, têm essas pe-
quenas diferenças. Por ve-
zes, três ou quatro meses, 
um mês... O nível do atleta 
é físico, de adaptação, de 
volta de um centro maior 
ou menor, a uma retoma-
da, a uma equipe se ajus-
tar - declarou Tite.

O Brasil inicia sua ca-
minhada para a Copa do 
Mundo FIFA Catar 2022 na 
Arena Pernambuco contra 
a Bolívia. Para esta parti-
da, a delegação brasileira 
começa a chegar a Recife 
no dia 22 de março. De lá, 
a delegação embarca para 
o Peru no sábado, dia 28 
de março, um dia após a 
estreia nas Eliminatórias. 
O duelo contra o Peru, no 
dia 31, será no Estádio Na-
cional de Lima.

-Estive em Recife na se-
gunda passada olhando os 

possíveis locais de treina-
mento e decidimos treinar 
na segunda e terça-feira na 
Ilha do Retiro. O treino do 
dia 24 será aberto ao pú-
blico, é importante o apoio 
dos torcedores nessa tra-
jetória. Ele será nosso 12º 
jogador. Em breve daremos 
maiores detalhes sobre 
como adquirir ingresso. 
Na quarta e na quinta-
-feira os treinos serão na 
Arena Pernambuco, um 
dos locais onde estivemos 
e pudemos constatar as 
boas condições do grama-
do. Esse é um critério que 
vamos estar muito aten-
tos, é muito importante a 
qualidade dos gramados. 
Estivemos na Europa e vi-
mos a importância do gra-
mado para um bom espe-
táculo - destacou Juninho 
Paulista, Coordenador da 
Seleção Brasileira.
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