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n A vereadora Dra. Cristina já deu 
adeus ao PSDB, filiando-se ao PL 
em um evento de mulheres no Rio 
de Janeiro. Das 4 mulheres até ago-
ra lançadas candidatas a prefeita de 
Goiânia, ela é sem dúvidas a politica-
mente mais atrativa.

n Ora, vejam: o ex-vice e ex-governa-
dor José Eliton ainda tem público... no 
Tocantins, onde será o principal pa-
lestrante de um seminário de Direito 
Eleitoral no próximo dia 16, promovido 
pela Assembleia Legislativa local.

n Apesar da data agourenta, na pró-
xima sesta-feira, 13, o ex-governador 
Marconi Perillo comemorará seu ani-
versário de 57 anos com amigos (ao 
custo de R$ 200 reais a cabeça) em um 
salão de festas na saída para Abadia. 

n Inacreditável: O Popular completou 
uma semana sem publicar uma nota 
sequer defendendo direitos e interes-
ses corporativistas de setores do fun-
cionalismo público estadual, que são 
prioridade da sua linha editorial.

n O vice-governador Lincoln Tejota foi 
completamente sozinho para o Cida-
dania: até agora, nenhum prefeito ou 
liderança de importância o acompa-
nhou. Ele diz que nos próximos dias 
anunciará 100 novas filiações.

n O Podemos do deputado federal 
José Nelto vai lançar candidato em 
Anápolis: o ex-deputado José de Lima, 
figura folclórica, mas muito popular na 
cidade – não à toa, foi o 3º mais votado 
lá, para a Assembleia, em 2019.

n O governador Ronaldo Caiado acer-
tou ao definir como “chacota” a ação 
política dos deputados Humberto 
Teófilo e Eduardo Prado, que o apoia-
vam de joelhos, mas, depois de expul-
sos da base, passaram à oposição.

n É de apreensão o clima entre os polí-
ticos ligados ao prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha, que teve um aci-
dente de saúde de consequências impre-
visíveis, está em licença médica e pode 
ficar impedido de disputar a reeleição.

n O prefeito de Valparaíso Pábio 
Mossoró, ex-amadrinhado que 
rompeu com a deputada Lêda Bor-
ges e deixou o PSDB, filiando-se ao 
MDB, está distribuindo na internet 
um vídeo muito negativo sobre a 
sua ex-patrocinadora.

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

Faltam pouco de seis meses para a eleição que definirá o próximo prefeito de Goiânia, 
mas, apesar do prazo relativamente apertado, a campanha continua fria como um iceberg 
flutuando no Atlântico Norte. Uma chusma de candidatos como nunca se viu antes ronda 
a mídia convencional, diariamente, e entope as redes sociais de conversa mole sobre a 
prefeitura e o que acha que deveriam ser os próximos anos para Goiânia, mas o eleitorado 
não se interessa. A reação, até agora, é de indiferença com um cenário que, a se acreditar 
nas declarações de intenção de todos os corajosos do momento, chegará fácil a 20 postu-
lantes. Mas o marasmo eleitoral na capital é explicável diante de dois fatores: um, a força e 
o poder de Iris Rezende, o único nome, até agora, com influência suficiência para deflagrar 
a campanha, coisa que ele, obviamente, do alto da sua quase que secular experiência, não 
fará de jeito nenhum e, outro, o tédio e a ojeriza que a política desperta em parte consi-
derável da população, que somente vai se voltar para algum tipo de preocupação com as 
urnas quando se aproximar a reta final. Essa eleição, esta coluna tem dito, será diferente de 
todas as outras, não se pautará por propostas escalafobéticas – que aparecerão às dezenas 
e dezenas –, ao contrário, sendo definida pelo peso dos nomes envolvidos – e o de Iris está 
a anos-luz de vantagem em relação a todos os demais. Todos, repita-se.
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caRoÇo NÃo tEM SaÚDE paRa SE caNDiDataR a pREFEito DE FoRMoSa
É difícil, senão impossível, a candidatura do deputado estadual Sebastião Caroço a prefeito de Formosa – esperança dos suplentes do PSDB 
na Assembleia quanto a uma eventual vitória que abriria vaga para a ascensão ao mandato. Caroço não é um homem idoso. Tem 68 anos, 
mas não desfruta de saúde exemplar, mesmo porque, por exemplo, sempre levou e continua levando vida sedentária. Eventualmente, cos-
tuma passar mal, até mesmo na Assembleia, onde já foi socorrido várias vezes. Não tem a condição física, digamos assim,necessária  para 
enfrentar uma campanha municipal, que exige muito pé no chão e doses cavalares de paciência para suportar o assédio dos eleitores. 

FÓRUM DoS coNSERVaDoRES DE GoiÂNia tERÁ paRticipaÇÃo DE olaVo DE caRValHo
Com uma série de palestras que terá até o psiquiatra Marcelo Caixeta falando sobre paranoia e esquizofrenia da esquerda brasileira, será 
realizado em Goiânia o 1º Fórum dos Conservadores. Seja lá o que for, o evento pretende discutir políticas públicas (provavelmente por conta 
própria) para o governo de Jair Bolsonaro e, sobretudo, a importância do conservadorismo no atual momento político brasileiro. Os promo-
tores do evento não são conhecidos nem têm qualquer expressão política. A grande atração será a participação do filósofo autodidata Olavo 
de Carvalho, por videoconferência. Acontecerá no Mercure Hotel, no Setor Oeste, nos dias 13 e 14 próximos.

ElEGER MaiS oU MENoS pREFEitoS NaDa REpERcUtE a paRtiDo NENHUM
As eleições municipais que se aproximam têm muito menos importância política do que se imagina, não servindo para quase nada, por exem-
plo, para as projeções 2022, quando o jogo a ser jogado – o controle do poder estadual – é o que realmente interessa. Para os partidos, chegar 
a mais ou menos prefeitos não costuma dar em nada, valendo a lembrança de que Marconi Perillo ganhou de Iris Rezende, em 1998, com o 
apoio de apenas 33 deles e, 20 anos depois, Ronaldo Caiado derrotou o mesmo Marconi com menos ainda, ou seja, ridículos 14 prefeitos. As 
urnas deste ano só terão a ver com a gestão local de cada município e nada mais. Sempre foi e sempre será assim. 

caiaDo poDE DESBaNcaR MoURÃo Da VicE Na REElEiÇÃo DE BolSoNaRo
Começam a pipocar, aqui e ali, no noticiário político nacional, previsões sobre a substituição do general Hamilton 
Mourão pelo governador Ronaldo Caiado, na chapa da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Analistas têm cha-
mado a atenção para a desenvoltura do governador goiano como o grande e talvez principal apoiador do governo 
federal e seu esforço para convencer Bolsonaro a voltar a sua gestão para o combate à pobreza, tirando das mãos do 
PT uma bandeira até então quase que exclusiva sua. Outro ponto é a certeza de que a eleição de 2022 terá que ser 
trabalhada politicamente pelo atual presidente, situação com a qual o general Mourão tem pouco ou nada a contri-
buir. É o que rola nas redações dos principais jornais brasileiros e já virou matéria no Valor Econômico. 

RENato DE caStRo ViVE DÚViDa HaMlEtiaNa SoBRE DEiXaR oU NÃo o MDB
Deixar ou não deixar o MDB? Essa é a dúvida hamletiana que consome o prefeito de Goianésia Renato de Castro, que tem o apoio local do 
partido, mas, por ter se alinhado desde antes da eleição de 2018 com o governador Ronaldo Caiado, não é bem visto pelos Vilelas, Maguito 
e Daniel, que controlam o diretório emedebista e podem dar o troco na volta final do ponteiro, intervindo para inviabilizar a sua candidatura 
à reeleição. Colegas como Adib Elias e Paulo do Valle já aconselharam Renato de Castro, de forma categórica, a buscar outra legenda para 
fugir de surpresas de última hora. Ele balança: quer ficar para usufruir das vantagens óbvias da polarização política de Goianésia, mas não há 
garantia de que não será golpeado quando buscar mais um mandato – se ficar no MDB.

ENQUaNto iRiS NÃo SE DEclaRaR caNDiDato, caMpaNHa
SEGUiRÁ FRia: ElE É o GRaNDE cataliSaDoR DE GoiÂNia
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governo

Governador lança “Mais Turismo 
2020” com investimento de R$ 30 mi

alavancar o desen-
volvimento em 10 
regiões turísticas 

de Goiás e seus 79 mu-
nicípios integrantes do 
Mapa do Turismo Brasi-
leiro por meio de ações 
efetivas e investimentos, 
que devem ter início ain-
da neste semestre. Estes 
foram os objetivos defini-
dos pelo governador Ro-
naldo Caiado e pelo pre-
sidente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral, durante 
o lançamento, nesta ter-
ça-feira (10/3), do Progra-
ma Mais Turismo 2020, 
em solenidade no audi-
tório Mauro Borges, do 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, com a presença 
da primeira-dama e pre-
sidente do Grupo Técnico 
Social de Goiás, Gracinha 
Caiado.

“Acredito que o Turis-

mo, quando bem alavan-
cado e organizado, é uma 
das fontes de melhor 
arrecadação para todo o 
município. De poder fa-
zer chegar investimento 
na região, como também 
renda per capita, e de en-
frentamento às desigual-
dades regionais”, assina-
lou Caiado.

Ao todo, o investimen-
to de R$ 30 milhões para 
2020 viabilizará 16 ini-
ciativas turísticas. “Que-
remos estimular o senti-
mento de pertencimento 
nos goianos em relação 
ao seu Estado”, afirmou 
Fabrício Amaral. Entre as 
ações, está a participação 
do Cred Turismo, em par-
ceria com a GoiásFomen-
to, que ofertará linhas de 
crédito com juros mais 
baixos para mais de 70 
municípios, e emprésti-
mos de até R$ 400 mil 
para empresas e pessoas 
físicas.

Outras propostas con-
tam ainda com parceria 
do Ministério Público 
do Trabalho e Sebrae-
-GO para a inserção de 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social no 
mercado de trabalho e a 
capacitação de pessoas 
para a realização dos pro-
jetos: Rotas Gastronômi-
cas, Prêmio Estadual de 
Turismo; estudo de viabi-
lidade do Trem Turístico; 
Rotas das Cavalhadas; 
Concurso Fotográfico e 

de Jornalismo; Expedição 
Sertões e fortalecimento 
do Observatório do Turis-
mo de Goiás.

Os recursos utilizados 
no programa também 
são oriundos de emendas 
parlamentares e Ministé-
rio do Turismo, que serão 
destinados ao Caminho 
de Cora Coralina; promo-
ção do Turismo; encon-
tros regionais de qualifi-
cação e Temporada Férias 
Araguaia.

Emprego e renda
Prefeito de um dos 

principais pontos turís-
ticos do Estado, João do 
Léo, de Pirenópolis, ava-
liou a iniciativa como um 
momento significativo 
para o rincão do Estado, 
especialmente para a se-
gunda cidade mais bem 
visitada em Goiás. “Esta-
mos aqui para receber de 
mãos abertas tudo o que 
o governador tem feito 
para alavancar o Turis-
mo, gerando emprego e 
renda”, arrematou. Já o 
presidente da Federação 
Goiana dos Municípios, 
Haroldo Naves, desta-
cou que Caiado é o único 
governador que tem um 
programa específico de 
combate às desigualda-
des regionais, e o Turis-
mo é uma das principais 
ferramentas. “Todos os 
municípios goianos têm 
potencial turístico, espe-
cialmente com apoio da 

mão amiga do Governo, 
da Goiás Turismo e de to-
dos os órgãos aqui vincu-
lados, além da boa vonta-
de do nosso governador 
Ronaldo.”

“Todos os esforços do 
Governo de Goiás têm 
se convergido para pro-
mover a regionalização 
do desenvolvimento”, 
ponderou o secretário de 
Estado de Indústria, Co-
mércio e Serviços (SIC), 
Wilder Morais. Para além 
da industrialização, que 
ganhou fôlego com assi-
natura de 112 convênios 
para instalação de novos 
negócios em 44 municí-
pios, o Turismo desponta, 
segundo afirmou, “como 
uma nova fonte” e alinha-
do às vocações particula-
res de cada cidade. Tam-
bém elogiou o trabalho 
conduzido por Fabrício 
Amaral à frente da Goiás 
Turismo. “Vamos aumen-
tar cada vez mais o de-
senvolvimento do Estado, 
pondo em prática aquela 
premissa de que a cria-
ção de emprego e renda 
é a maior ação social do 
Governo de Goiás, do pro-
grama do nosso governa-
dor Ronaldo Caiado.”

Linhas de crédito
A GoiásFomento é uma 

das 10 instituições finan-
ceiras credenciadas pelo 
Ministério do Turismo 
para operacionalizar as 
linhas de crédito do Fun-

getur, em parceria com a 
Goiás Turismo, seguindo 
a política nacional de re-
gionalização do turismo. 
Serão disponibilizadas 
três linhas de crédito às 
micro e pequenas em-
presas do setor turístico, 
com empréstimos de R$ 
21 mil até R$ 400 mil, 
para o financiamento de 
obras civis, ampliação, 
modernização e reforma 
de empreendimentos, 
bem como a aquisição 
de máquinas e equipa-
mentos e capital de giro 
nos projetos Caminho de 
Cora Coralina, Caminho 
dos Veadeiros, Projetos 
de Acampamento do Rio 
Araguaia e Circuito Goia-
no de Gastronomia. Ao 
todo, a agência já tem em 
caixa R$ 15 milhões para 
este fim.

“A GoiásFomento é par-
ceira no programa Mais 
Turismo 2020 na oferta 
do crédito com juros mais 
baixos do que a média do 
mercado para o pequeno 
empreendedor. Qualquer 
empresa que esteja ca-
dastrada no Cadastur e 
que faça parte do circuito 
turístico poderá ter aces-
so às nossas linhas de 
crédito”, detalhou o presi-
dente Rivael Aguiar.  Pela 
linha de crédito “Turismo 
Capital Fixo”, o juros se-
rão de 6% ao ano + INPC, 
com prazos de até 120 
meses, com até 24 meses 
de carência. Para proje-

tos de acampamentos do 
Rio Araguaia e Circuito 
Goiano de Gastronomia, 
o financiamento pode ser 
de até 180 meses, com 
até 36 meses de carên-
cia para os projetos; para 
empreendimentos nos 
Caminhos de Cora Cora-
lina e Caminhos dos Ve-
adeiros, prazo de até 240 
meses, com até 48 meses 
de carência.

Pela “Turismo Aqui-
sição de bens”, os juros 
são de 5% ao ano + INPC, 
com prazo de até 60 me-
ses, com até 12 meses de 
carência. Poderá financiar 
capital de giro associado 
aos investimentos em até 
30% do valor financiável. 
A participação nos pro-
jetos Caminhos de Cora 
Coralina, Caminhos dos 
Veadeiros, Projetos Acam-
pamentos do Rio Ara-
guaia e Circuito Goiano 
de Gastronomia será de 
até 100%. Enquanto que a 
linha “Turismo Giro Puro” 
terá juros de 7% ao ano + 
INPC e prazo para paga-
mento de até 36 meses, 
com até seis meses de 
carência, sendo que para 
empreendimentos loca-
lizados nos Caminhos de 
Cora Coralina e Caminhos 
dos Veadeiros, e para 
projetos caracterizados 
como Acampamentos do 
Rio Araguaia e Circuito 
Goiano de Gastronomia, 
o prazo pode se estender 
até 48 meses.

Programa terá 
foco em 10 
regiões turísticas 
do Estado e seus 
79 municípios. 
Haverá também 
três linhas de 
créditos em 
parceria com a 
GoiásFomento
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Seguem as obras do BRT na Avenida 
Goiás e na Praça do Cruzeiro

com três dias segui-
dos de estiagem, a 
Prefeitura de Goiânia 

retomou o ritmo de traba-
lho das obras do BRT na 
Avenida Goiás e na Praça 
do Cruzeiro. Como na atu-
al fase a demanda envol-
ve movimento de terra, os 
trabalhos nas obras, nas 
duas frentes, estavam re-
duzidos devido às chuvas 
intermitentes e intensas 
dos últimos 45 dias na 

Capital. A expectativa é 
concluir os serviços na 
próxima semana, se o 
tempo continuar firme.

Na Avenida Goiás está 
sendo feita a base para a 
execução dos dois pavi-
mentos, de concreto para 
o corredor, e de asfalto 
para os demais veículos, 
entre a Avenida Anhan-

guera e a Rua 1. Conclu-
ído esse trecho, a obra 
será transferida para a 
outra pista, iniciando pela 
Avenida Independência.

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 previ-

são é iniciar esse último 
estágio em junho.

A ideia inicial era levar 
a obra em toda a extensão 
entre a Avenida Indepen-
dência e a Praça Cívica, 
entretanto, com o deta-
lhamento dos projetos das 
estações e do entorno da 
Praça ainda em fase de 
conclusão, a opção acer-

tada foi executar até a Rua 
1 e fazer na contramão da 
Goiás, a partir da Indepen-
dência, simultaneamente 
à execução do corredor na 
Rua 84, entre a Praça do 
Cruzeiro e a Praça Cívica.

Já na Praça do Cruzeiro, 
o Corredor do BRT foi exe-
cutado e o pavimento fle-
xível, em CBUQ, está con-

cluído na metade da praça. 
Com a retomada dos traba-
lhos, estão sendo executa-
dos serviços de pavimen-
tação, rede de drenagem e 
as calçadas no entorno da 
praça. Finalizando a obra 
na Praça, o trânsito será li-
berado e os serviços serão 
estendidos para a Rua 84 
até a Praça Cívica.

Depois de uma 
redução no ritmo 
de trabalho 
em virtude das 
intensas chuvas, 
a expectativa 
é concluir os 
trabalhos nas 
duas frentes na 
próxima semana, 
se o tempo 
continuar firme
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Crianças desenvolvem obra literária sobre Aparecida
Mais de trinta crianças da 
Escola Municipal Guio-
mar Rosa de Oliveira, lo-
calizada no Jardim Maria 
Inês, em Aparecida de 
Goiânia, visitaram nesta 
segunda-feira, 09, o pré-
dio da Cidade Adminis-
trativa. Os alunos apre-
sentaram ao prefeito em 
exercício, Veter Martins, 
projeto de criação do li-
vro literário “Aparecida de 
Goiânia: minha cidade e 
suas curiosidades”.

Idealizado pelos pro-
fessores Dayana Menezes 
e Juliano Frederico, o pro-
jeto tem como objetivo 
incentivar a criatividade, 
a leitura, a pesquisa, re-
gistros fotográficos e a 
produção de texto literá-
rio. Para isso, as crianças 
do 5º ano estarão empe-
nhadas nesse semestre 
em visitar pontos turís-
ticos de Aparecida para 
fazer fotos e elaborar po-
emas. O livro, depois de 

pronto, terá Qr Code que 
mostrará imagens e di-
versos registros de como 
foi o projeto, como se fos-
se um bastidores.

“Me emociono de ver 
nossas crianças sendo 
motivadas a desenvol-
verem suas habilidades, 
seja por meio da poesia, 

da fotografia, da leitura 
e do uso de tecnologias. 
Quando vejo nossos alu-
nos da rede municipal 
empenhadas em traba-

lhos que geram conhe-
cimento eu me alegro 
muito e imagino o futuro 
da cidade que queremos. 
Projetos como esse tem 

o meu apoio e admira-
ção”, disse Veter Martins.

Keila Pereira é dire-
tora da escola e explica 
que a criação do livro 
literário envolve a par-
ticipação de todos da 
comunidade escolar. “A 
obra será uma coletânea 
de textos das crianças 
envolvidas no projeto, 
bem como a participa-
ção da equipe pedagó-
gica da escola e envolvi-
mento da família. Nosso 
objetivo é incentivá-las 
a leitura e a produção 
textual a partir de um 
olhar sobre lugares da 
cidade”, destacou.

De acordo com ela, o 
lançamento do livro está 
previsto para junho des-
de ano em solenidade de 
autógrafos dos escritores 
mirins. Haverá apresen-
tação cultural e home-
nagem aos apoiadores 
da obra literária.  A data 
ainda será divulgada.
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1

01 - Residência - Da Residência Oftalmológica, o supervisor Bruno Diniz e o coordenador 
Renato Ferreira com os formandos Anna Victória Caiado, Rodrigo Morato e Camilla Nardelli Silva.

Médicos - Dr. Paulo Ovídius Stival Veneziano e 
Dr. Ruberpaulo de Mendonça Ribeiro receberam o 
padrinho da Turma de Residentes de Oftalmologia, 
o médico Dr. Evaristo Nardelli.

2 3

4

Convidados - O casal, a estilista Rucélia Ximenes e o 
reumatologista Antonio Carlos Ximenes eram convidados 
do evento de 44 anos do Instituto de Olhos de Goiânia.
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Evento - O casal de advogados, Mário Moura 
e Vanuzia Cândida foram recebidos por Dra. Ângela 
de Sant’Anna Moraes, ao lado do corretor 
Luis Henrique Vieira no evento.

MUlHEREs DE ENERGia
O programa Mulheres de Energia, da Enel 

Distribuição Goiás, estará nesta quarta-feira 
(11) na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

a partir das 13h. As engenheiras eletricistas 
da companhia Renata Keli, Leonice Oliveira 
e Luciana Oliveira vão falar sobre igualdade 
de gênero e suas experiências profissionais 

dentro do projeto de extensão Mulheres 
nas Engenharias Elétrica, Mecânica e 

de Computação: Ciência, Tecnologia, e 
Desenvolvimento Sustentável. O encontro será 
realizado na sala 104 da Escola de Engenharia.

PalEsTRa
Nesta quarta-feira, dia 11 de março, o Mega 

Moda Park promoverá a palestra “Donas 
do Negócio Todo”, em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher. Com a presença 
de Mayara DiOmena, do Closet da May; a 

influencer Lili Veloso; e a mentora de negócios, 
Nana Caê, o evento terá como objetivo valorizar 
o papel da mulher na sociedade e mostrar como 

elas transformam o mundo dos negócios. “O 
Mega Moda tem uma força feminina enorme. 

Muitas marcas foram criadas por mulheres e a 
maioria dos clientes atacadistas também é do 

sexo feminino. É preciso valorizar o papel da 
mulher na sociedade e mostrar como ela tem 
transformado o mundo dos negócios”, afirma 

Thâmara Zaia, Gerente de Marketing do Mega 
Moda.

QUaRTa DE FEsTa
Será nesta quarta-feira, dia 11, a celebração do 

aniversário da empresária Danila Guimarães, 
no espaço Village DG. A partir das 11 horas 

da manhã, Danila recebe amigos, familiares e 
clientes para comemorar a data e apresentar a 

nova coleção da marca Maria Valentina. A festa 
será durante toda tarde e contará com Buffet 

do Empório Franciscano, decoração com balões 
estilizados e discotecagem do DJ Diogo Paiva.

saÚDE Da MUlHER
Em comemoração ao Mês da Mulher a 

Faculdade Estácio irá promover, no dia 11 de 
março, a palestra “Saúde da Mulher e Suas 
Nuances”. Ministrada pelas professoras do 

curso de enfermagem, a Ma. em biologia 
Sandra Oliveira e a Ma. em saúde pública 

Christina Souto, o bate-papo, que começa 
a partir das 15h, tem como objetivo debater 
sobre toda a saúde da mulher, de conhecer 
as variações que se refere aos hormônios e 
as prevenções adequadas para as doenças 

relacionadas ao processo de saúde feminina. 
A atividade, que acontece no auditório da 

instituição de ensino, é gratuita e aberta à 
comunidade.

coMEMoRação Dos 44 aNos Do iNsTiTUTo DE olHos DE GoiâNia

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos
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Festa da Fantasia
O Passeio das Águas Shopping recebe, 
pelo quarto ano consecutivo, mais uma 
edição da Festa da Fantasia, que será rea-
lizada no dia 04 de abril. A novidade este 
ano é que o Gigante de Goiás também é o 
ponto de venda oficial do evento. Quem 
adquirir os convites na loja, montada ao 
lado da Kopenhagen, terá várias vanta-
gens. Além de poder dividir a compra em até 3x sem juros e não pagar a taxa de 
conveniência, o cliente também ganha um ingresso da Fextinha.

crédito
Em 2019, as vendas nos cartões private label administrados pela DMCard cresce-
ram 36%, superando a sua média anual dos últimos anos na casa dos 30%. Foram 
R$ 2,4 bilhões em compras nas redes de supermercados parceiras da administra-
dora de cartões, um novo recorde que já se tornou tradição. Mais uma vez, os re-
sultados se destacam muito no setor supermercadista, já que este cresce muito 
timidamente em um período de incertezas e retração da economia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A agropecuária foi responsável por alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) do Es-
tado de Goiás, fechando o ano de 2019 com crescimento de 4,1% em relação a 2018. 
É o setor com melhor avaliação no ano passado, já que a indústria cresceu 2,8% e o 
serviços, 2,2%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Mauro Borges de Estatís-
ticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). No total, o PIB goiano cresceu 2,5% no ano 
de 2019, frente a 2018, bem acima do índice nacional, que foi de 1,1%.

covid-19

Epidemia de coronavírus já impactou 
a economia mundial, diz FGV

os resultados de 
dois indicadores 
– o Barômetro 

Coincidente e o Ante-
cedente da Economia 
Global – apontaram em 
março que a epidemia 
de coronavírus já impac-
tou a economia mundial.

Os indicadores com-
põem Barômetro Econô-
mico Global, divulgado 
hoje (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Var-
gas (FGV/Ibre), em cola-
boração com o Instituto 
Econômico Suíço KOF da 
ETH Zurique, na Suíça. Os 
dois recuaram aos me-
nores níveis desde 2009 
e mostram que a propa-
gação da epidemia não 
ultrapassou a região asi-
ática, conforme os dados 
coletados em fevereiro.

A queda do Barômetro 
Global Coincidente atin-

giu 14,4 pontos, passan-
do de 92,4 pontos para 
78,0 pontos. Com isso, fi-
cou bem abaixo da média 
histórica de 100 pontos.

De acordo com o Ibre, 
as variáveis que com-
põem o indicador regio-
nal da região Ásia, Pací-
fico e África, contribuíram 
para o recuo, ao contrá-
rio das que compõem 
as regiões da Europa e 
do Hemisfério Ocidental 
(América do Norte, Amé-
rica Latina e Caribe), que, 
apesar de tímidas, tive-
ram desempenho positi-
va para o resultado.

A edição destacou 

ainda que o resultado do 
Barômetro Coincidente 
sugere que “a economia 
global já sofreu danos 
expressivos”, ainda que 
a maioria das variáveis 
ainda não tenham cap-
tado a disseminação da 
epidemia para fora da 
região asiática.

A análise dos indica-
dores identificou ainda 
que a maior contribui-
ção para a queda veio da 
Indústria, seguida pelo 
conjunto de variáveis 
de desenvolvimento 
econômico geral, e pelo 
comércio, incluindo va-
rejo e atacado, variáveis 

que refletem a evolução 
das economias em nível 
mais agregado. Já os se-
tores de Construção e de 
Serviços registraram pe-
quena queda em março.

Projeção
No Barômetro Global 

Antecedente, a queda 
foi um pouco menor em 
relação ao Coincidente 
e alcançou 10,4 pontos. 
Com isso, saiu de 97,6 
pontos em fevereiro para 
87,2 pontos em março. O 
resultado ocorreu após 
o indicador registrar alta 
nos dois meses anterio-
res. O Barômetro Antece-

dente costuma antecipar 
os ciclos econômicos de 
três a seis meses.

Neste caso, as regiões 
da Europa e Hemisfério 
Ocidental contribuíram 
de forma ligeiramente 
positiva para o resultado, 
diferente das variáveis 
da região Ásia, Pacífico e 
África, que deram maior 
contribuição negativa.

A Indústria e as variá-
veis do desenvolvimento 
econômico geral, também 
influenciaram o declínio. 
As contribuições das va-
riáveis do comércio vare-
jista e atacadista ficaram 
um pouco abaixo do mês 
anterior e as contribui-
ções da construção e do 
setor de serviços pratica-
mente não se alteraram.

Barômetros 
globais

O IBRE informou que 
os barômetros econô-
micos globais são um 
sistema de indicadores 
que permite a análise do 
desenvolvimento eco-
nômico global. Entre os 
dois indicadores que os 
compõem, o Barômetro 
Coincidente reflete o es-
tado atual da atividade 

econômica, enquanto o 
Barômetro Antecedente 
projeta um sinal cíclico 
de cerca de seis meses 
à frente dos desenvolvi-
mentos econômicos reais.

Para a elaboração dos 
dois barômetros são con-
siderados os resultados de 
pesquisas de tendências 
econômicas realizadas em 
mais de 50 países. “O obje-
tivo é alcançar a cobertura 
global mais ampla pos-
sível. As vantagens das 
pesquisas de tendências 
econômicas são que seus 
resultados geralmente 
estão disponíveis rapida-
mente e não são substan-
cialmente revisados após 
a primeira publicação”, 
observou a FGV.

Segundo o IBRE, o Ba-
rômetro Coincidente in-
clui mais de 1.000 séries 
temporais diferentes e o 
Barômetro Anteceden-
te compreende mais de 
600 séries temporais.

A série de referência 
usada é a taxa de cresci-
mento anual do produto 
interno bruto (PIB) glo-
bal, em que os PIBs na-
cionais individuais são 
agregados à paridade do 
poder de compra para 
formar o PIB Global.

Barômetro 
Econômico 
Global caiu de 
92,4 pontos para 
78,0 pontos M

ar
ce

llo
 C

as
al

 jr
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

PiB goianoPiB goianoPiB goiano



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 11 DE MARÇO DE 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 40.390,00 

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

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

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

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

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

motos

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

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

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

Brasil empata com o Canadá em 2 a 2

a Seleção Feminina 
encerrou a partici-
pação no Torneio 

Internacional da Fran-
ça, nesta terça-feira (10), 
com um empate em 2 a 2 
diante do Canadá. No Sta-
de de L’Épopée, em Calais 
(FRA), o Brasil dominou o 
primeiro tempo e chegou 
a abrir 2 a 0 com Marta e 
Ludmila, mas, já na etapa 
complementar Matheson 
e Beckie deixaram tudo 
igual para as canadenses. 
A Canarinho termina a 
competição com dois em-
pates e uma derrota.

De olho nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a 
Seleção Brasileira volta 

a campo na Data FIFA de 
abril para enfrentar Costa 
Rica, no dia 8, e os Esta-
dos Unidos, dia 14. 

O jogo
A Seleção Brasileira foi 

fatal no começo do con-
fronto e precisou de ape-
nas uma boa chance para 
abrir a contagem. Aos oito 
minutos, Marta deixou a 
marcação para trás, ta-
belou com Bia Zaneratto 
e apareceu já dentro da 
área para estufar as re-
des. O Canadá tentou o 
empate em cobrança de 
escanteio de Beckie, mas 
Bárbara ligada no jogo 
evitou o gol olímpico.

De volta ao ataque, o 
Brasil foi certeiro mais 
uma vez. Ludmila iniciou 
a jogada pela esquerda e 
tocou para Bia. A atacante 
fez o cruzamento rasteiro, 
Labbé tentou afastar o 
perigo, mas a bola sobrou 
novamente com Ludmi-

la, que com oportunismo 
mandou para o fundo da 
meta, aos 18: 2 a 0. Di-
tando o ritmo da partida 
e bem postada na defe-
sa, a Canarinho seguiu 
controlando as ações e 
quase marcou o terceiro. 
Na marca dos 30, Marta 

cruzou na área, Ludmila 
ganhou das zagueiras e 
cabeceou nas mãos da ar-
queira canadense. 

Na volta do intervalo, 
o duelo ganhou em equi-
líbrio. Marta e Luana ar-
riscaram para a Seleção 
Brasileira, enquanto as 

canadenses assustaram 
com Prince, mas Aline, que 
entrou ainda no primeiro 
tempo após lesão de Bár-
bara, fez ótima defesa para 
salvar o Brasil. Aos 17, De-
binha recebeu belo passe 
de Andressa Alves, soltou 
o pé e viu Labbé evitar o 
gol. A resposta do Canadá 
veio aos 27. Prince apare-
ceu na direita e tocou para 
Matheson diminuir a van-
tagem brazuca: 2 a 1. Na 
sequência, Jucinara rece-
beu o cartão vermelho por 
falta em Sophie Schmidt. 
Com um a mais, o Canadá 
deixou tudo igual com Be-
ckie, aos 41, dando núme-
ros finais ao duelo. 

BRASIL: Bárbara (Ali-
ne); Antônia, Bruna Be-
nites, Rafaelle (Daiane) 
e Jucinara; Andressinha 
(Tamires), Formiga (Cris-
tiane) e Luana; Marta (De-
binha), Ludmila (Andressa 
Alves) e Bia Zaneratto. 
Técnica: Pia Sundhage.

Em preparação para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, as brasileiras 
ficaram no empate diante do Canadá 
pela 3ª e última rodada do torneio
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