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Em dois anos e meio de mandato, 
o governador Ronaldo Caiado 

superou a herança trágica deixada 
pelas gestões do PSDB, preparou a 

adesão ao RRF e já colhe os frutos da 
estabilidade financeira

FUtebol

Inglaterra vence 
Dinamarca 

e faz final 
da Eurocopa 

com Itália 

espoRte | 12
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HOrA 
DO PASSe LIVre 
Cadastramento dos alunos em 
Anápolis e recadastramento 
em Goiânia e região 
metropolitana começam 
na próxima segunda, 12 
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Daniel tem pressa

em fase de composição do novo comando do MdB, 
daniel Vilela se apressou em aparecer publicamente, 
com afagos ao governador Ronaldo Caiado (deM). 
daniel demonstra que acabou o tempo para avalia-
ção de Caiado. está aprovado e merece o apoio da 
sigla. Assim, daniel se alinha ao ex-tudo do parti-
do, Íris Rezende, que está sendo tratado com muita 
reverência por todos emedebistas, especialmente 
depois do início da aposentadoria. Íris e daniel pa-
recem fechados. Vão em busca de um consenso. ou 
da homologação da maioria. 

casamento marcaDo
No plano de voo, daniel Vilela quer fazer encontros 
e reuniões até chegar ao anúncio do apoio a Caiado. 
Quando entrar setembro. 

plus a mais   
durante a pandemia, Mendanha não só reforçou a ima-
gem de bom gestor, como conversou e ganhou simpatia 
da classe empresarial, que continua emburrada com o 
governador. 

sem saíDa   
o MdB foi o único partido de Gustavo Mendanha. Se-
guidores garantem que ele não pensa em sair. Vai lutar 
pelo projeto próprio. Apesar das portas abertas em pelo 
menos três outras siglas. Mendanha é o nome que une 
forças de oposição a Caiado, hoje. 

Domínio 
A posição assumida por daniel Vilela deve domi-
nar as conversas a partir de agora. Caiado deve 
intensificar conversas para fortalecer a aliança. 
Ganhou declaração de apoio do senador Vander-
lan Cardoso (PSd). Por outro lado, delegado Wal-
dir, presidente do PSL, desanimou. Bolsonaristas 
querem conversar com Caiado. 

É que... 
A popularidade do presidente periga não ser boa alia-
da de voto em 2022.

compasso De espera
A voz corrente é que daniel Vilela será convidado 
a ser vice de Caiado no ano que vem, com com-
promisso de ser o candidato do grupo em 2026. 
Tudo dentro da chapa ideal imbatível. A vontade 
é tão grande, que a vaga para o Senado pode ser 
reservada também para o partido. Principalmen-
te se Íris ficar tentado a desaposentar. Até o “sim” 
definitivo, não há compromisso a ser firmado por 
nenhum outro partido. 

BBB senaDo
o aceno da aliança deM-MdB diminuiu em 50% o âni-
mo dos postulantes ao Senado na base caiadista. Todo 
mundo vai ter que esperar até setembro. Com direito a 
redesenhar o projeto 2022. 

Filme triste

A CPI da Covid é um dos espetáculos mais tristes produ-
zidos pela política brasileira. Poucas vezes se viu tanta 
gente malandra reunida para mentir. de acusado a acu-
sador, passando pelo relator. o mais grave é que acabou 
qualquer traço de pureza na gestão de eduardo Pazuello 
à frente da pandemia. 

DiFiculDaDe
Periga não dar certo o projeto de filiação do presidente 
jair Bolsonaro ao Patriota. o “racha” com lideranças que 
já estão na sigla, como jorcelino Braga, em Goiás está 
sendo avaliado. A conclusão, hoje, é que não vale a pena 
entregar o comando da sigla nos estados considerados 
estratégicos. eleitoralmente, pode ser trocar seis por 
três. e não por meia dúzia. 

mais um DesanimaDo
Senador jorge Kajuru, hoje no Podemos, diz não apoiar 
ninguém, como candidato a governador em 2022. Ten-
dência é que continue recluso em Brasília. 

impulso à vacina

Com números abaixo da média nacional, os gestores 
goianos vão buscando jeito pra melhorar a cobertu-
ra. em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) 
anuncia para o final de semana um novo drive-thru, 
pra funcionar 24 horas por dia, próximo ao Paço Mu-
nicipal. Aguarda apenas a chega de nova remessa de 
vacinas, prevista para esse final de semana.

pra setemBro

dirigentes de futebol trabalham com perspectiva de 
volta lenta e gradual do público aos estádios a partir de 
setembro. Até lá, deve dobrar o número de vacinados no 
Brasil, com possibilidade de chegar próximo aos 50% dos 
vacinados definitivamente. Reforço no caixa dos clubes e 
refresco para a torcida, que voltaria a ter um divertimen-
to. especialmente para quem gosta do Vila Nova Futebol 
Clube, o mais amado do Centro-oeste. 

exemplo 
Chile e uruguai estão bem à frente do Brasil. os dois paí-
ses avançaram muito mais cedo na vacina, acreditaram 
na imunização e se preparam para a volta à vida normal. 

incentivo

Posse recebe um núcleo do projeto Construindo Cam-
peões, que vai oferecer karatê e judô para cerca de 200 
crianças e adolescentes. Iniciativa do governo estadual. 
No lançamento, Ronaldo Caiado ganhou quimono. 

por que?
Vai ter mais gente querendo ser o deputado federal mais 
votado do que senador em 2022 aqui em Goiás.

“Ainda fazem da flor seu mais forte refrão/e 
acreditam nas flores vencendo canhão”  

(Geraldo Vandré)
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FiNaNÇaS EM Dia

Ajuste fiscal do governo Caiado deu certo:
última etapa é concretizar adesão ao RRF

Finalmente, o gover-
nador Ronaldo Caia-
do (DEM, está pronto 

para assinar o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF) 
com a Secretaria do Te-
souro Nacional, que dará 
prazo de dez anos de alívio 
para que o Estado de Goi-
ás possa manter as suas 
finanças em dia, seguindo 
com o pagamento do fun-
cionalismo dentro do mês 
trabalhado, retomando as 
obras paradas deixadas 
pelos governos do PSDB e 
investindo para a geração 
de empregos e renda nos 
246 municípios.

O aval ao governo de 
Goiás foi dado pela As-
sembleia Legislativa com a 
aprovação da PEC do Teto 
dos Gastos, por 27 votos 

favoráveis e 11 contrários. 
A matéria recebeu até os 
votos dos oposicionistas 
Lucas Calil (PSD) e Talles 
Barreto (PSDB). 

Além disso, a necessida-
de da adesão de Goiás ao 
RRF teve a compreensão 
das entidades represen-
tativas do funcionalismo, 
que reconheceram as di-
ficuldades fiscais vividas 
pelo governo e não se 
mobilizaram contra. O Pa-
lácio das Esmeraldas se 
comprometeu a realizar 
concursos públicos para 
preencher vagas desativa-
das, acertar promoções e 
progressões, uma das pau-
tas do funcionalismo.

A proposta de adesão ao 
RRF será apresentada neste 
mês de julho à STN e, aca-

tada, como se prevê, deverá 
ser colocada em prática a 
partir de janeiro de 2022.

Com a decisão do STF 
de autorizar a entrega de 
Goiás no RRF e aval da As-
sembleia Legislativa com 

aprovação da PEC do Teto 
dos Gastos, o Executivo já 
poderá assinar contrato 
de refinanciamento de dí-
vidas com a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). A 
dívida de Goiás soma R$ 

23 bilhões atualmente. 
Com a renegociação, o 
pagamento será de R$ 
400 milhões por ano, se-
gundo o governador, ao 
contrário dos R$ 2,5 bi-
lhões anuais de hoje.

estado vive hoje realidade bem 
diferente daquela que foi deixada 
pelos governos do PSdB, depois de 
alcançar o equilíbrio entre receitas e 
despesas em apenas 2 anos e meio
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Trabalho de reordenamento fiscal iniciado desde o primeiro dia de governo deu resultado, estabilizou 
financeiramente o Estado e agora chega ao apogeu com a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal

A decisão por unanimida-
de do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em maio 
último, que garantiu a 
Goiás a adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal, re-
conheceu as dificuldades 
enfrentadas pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
herdou dívidas impagáveis 
e um caos financeiro, re-
sultado dos desmandos 
das gestões anteriores. 
Pesquisadores já chamam 
o último período dos go-
vernos do PSDB de a “dé-
cada perdida”, tamanho 

o retrocesso das finanças 
públicas em Goiás.

A crise foi tão grave que 
o próprio Tesouro Nacio-
nal, em 2017, ainda com o 
PSDB no governo, declarou 
Goiás como inadimplente.

Nem mesmo com a ven-
da da Celg, considerado o 
maior patrimônio público 
goiano, foi possível aba-
ter a dívida, já que o valor 
foi utilizado no programa 
Goiás na Frente, acusado 
de eleitoreiro.

Daí a celebração da 
atual equipe de governo: 

11 ministros do STF vota-
ram favoráveis à adesão 
de Goiás ao RRF, Goiás, por 
acreditar que a atual ges-
tão se mostra interessada 
sanear as finanças esta-
duais. Goiás começou o 
exercício de 2019, já com 
Caiado no poder, com mais 
de R$ 1,5 bilhão em folha 
salarial não empenhada e 
não paga, restos a pagar 
da ordem de R$ 3,1 bi-
lhões, além da constan-
te insuficiência de caixa, 
causada por persistente 
déficit estrutural, com 

despesas continuamente 
superiores às receitas.

Além disso, havia e 
ainda há alta rigidez das 
despesas estaduais, em 
que as obrigatórias, como 
folha salarial, duodéci-
mos, serviço da dívida, 
precatórios, vinculações 
constitucionais, entre ou-
tras, comprometem quase 
toda a receita líquida do 
Tesouro Estadual.

Tal situação levou Caia-
do a declarar situação de 
calamidade financeira, 
com o respaldo da Assem-

bleia Legislativa. Foi exa-
tamente para conseguir 
sanear as contas públicas, 
produzir um equilíbrio fis-
cal de longo prazo e man-
ter o funcionamento da 
máquina pública no cur-
tíssimo prazo, que Caiado 
pleiteou, desde 2019, o in-
gresso no RRF, finalmente 
alcançado. O que o atual 
governador fez, ou seja, 
alcançar a estabilização 
financeira do Estado, vai 
corrigir os rombos deixa-
dos pelas gestões de Mar-
coni e José Eliton. 

A secretária estadual de 
Economia, Cristiane Sch-
midt, tem sido apontado 
como a melhor que passou 
pela pasta (antes denomi-
nada Secretaria da Fazen-
da), em todos os tempos, 
pelos resultados alcança-
dos na reorganização fi-
nanceira do Estado. 

Ela foi a segunda mu-
lher a ocupar a secretaria, 
tendo sido antecedida pela 
economista Ana Carla Abrão 
Costa, que tentou introduzir 
reformas para melhorar o 

desempenho de caixa do 
Estado, mas não conseguiu, 
acabando por ser lembra-
da como a responsável por 
esticar a quitação da folha 
de pessoal para o dia 10 
do mês seguinte. Cristia-
ne Schmidt, ao contrário, 
trouxe o pagamento dos 
salários para dentro do 
mês trabalhado.

A secretária, que atuava 
no Rio de Janeiro, foi trazi-
da pelo governador Ronal-
do Caiado sob um clima de 
forte desconfiança, inclusi-

ve chegando a ser destra-
tada em uma reunião na 
Assembleia Legislativa 
pelo deputado Henrique 
Arantes (na época PTB, 
mas hoje MDB), que de-
pois se desculpou.

Hoje, Cristiane Schmidt 
conquistou o respeito e 
a admiração a classe po-
lítica. Nesta semana, por 
exemplo, compareceu à 
Assembleia para falar so-
bre os avanços na situação 
financeira do Estado, cerca 
pelo respeito de todos os 

deputados que participa-
ram da reunião.

Ela disse aos parlamen-
tares que Goiás, a partir de 
agora, entra em uma nova 
fase, com o governo traba-
lhando com o equilíbrio 
entre receitas e despesas, 
ao contrário do que acon-
tecia no passado. “Chegou 
a hora de investir para ge-
rar mais empregos e renda, 
como resultado do ajuste 
fiscal que está em anda-
mento, mas bem sucedido 
até agora”, declarou.
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Ex-governador Marconi Perillo 
tentou ajuda do governo fede-
ral para a sua gestão financeira, 
mas nunca conseguiu 

Economista Cristiane Schmidt, atual secretária de Economia, 
fez um trabalho inédito de reorganização fiscal para o Estado

Governos do PSDB deixaram herança de caos e desordem

Cristiane Schmidt: “Hora de investir  para gerar mais emprego e renda”

Apesar da crise fiscal e da 
baixa arrecadação de im-
postos, quando assumiu o 
governo de Goiás em janeiro 
de 2019, Ronaldo Caiado im-
primiu um rígido programa 
de ajuste da máquina admi-
nistrativa, que já produz re-
sultados como o pagamento 
da folha de pessoal dentro do 
mês trabalhado – avanço his-
tórico, já que as gestões pas-
sadas quitavam os salários 
do funcionalismo até o dia 10 
do mês seguinte. Nesses dois 
anos e meio de mandato, o 
governador não só manteve 
o pagamento em dia, como 
puxou a data de liberação 
dos holerites para o último 
dia de cada mês, tratando 
com igualdade servidores de 
todos os poderes e órgãos 
afins, como o TCE, o TCM e 
o MP, todos com seu pessoal 
recebendo até o dia 30.

Pagar a folha dentro 
do mês trabalho 
é avanço para o 
funcionalismo



4 quinta-feira, 8 de juLho de 2021política

Em anápolis

Ronaldo Caiado entrega reforma do 
Vapt Vupt e vistoria obra de moradias

ao lado do prefeito 
de Anápolis, Rober-
to Naves, também 

vistoriou obras de 112 mo-
radias populares, no Resi-
dencial do Cerrado III, uma 
parceria entre governos de 
Goiás, federal e construto-
ra.  Com 88 funcionários, 
a agência tem capacidade 
para realizar cerca de 20 mil 
atendimentos por mês. “Es-
tamos recuperando todos 

os Vapt Vupts do Estado de 
Goiás. Vamos aumentar em 
muito a nossa capacidade”, 
afirmou o governador, ao 
lado do secretário de Esta-
do da Administração, Bruno 
D’Abadia. A unidade conta 
com serviços do Instituto de 
Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás 
(Ipasgo), emissão de carteira 
de identidade, renovação de 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), entre outros.

Em breve, a central re-
ceberá o totem do Balcão 
Expresso, voltado para pes-
soas que não têm acesso à 
internet em casa ou dificul-
dade com as diversas plata-
formas digitais. “Assim você 
já poderá resolver muitos 
problemas, com toda a nos-

sa área tecnológica, que 
interage com as secretarias 
de Economia, Planejamento, 
Segurança Pública, Procon, 
Agehab e outros órgãos”, 
destacou Ronaldo Caiado.

A iniciativa integra o 
pacote de ações adotadas 
pela atual gestão para pro-
mover melhorias na oferta 
de serviços públicos à po-
pulação. Além da unidade 
do Anashopping, Ronaldo 
Caiado entregou, em abril 
deste ano, a reforma do Vapt 
Vupt de Goianira. Até o final 
de agosto de 2021, outras 
quatro agências que estão 
em obras serão reinaugura-
das, com investimento total 
acima de R$ 500 mil.

Bruno D’Abadia conside-
ra que a gestão responsável, 

com controle de gastos e re-
dução de despesas, tem con-
tribuído para a realização 
de investimentos que con-
templem a transformação 
dos serviços públicos. “Com 
as reformas e melhorias 
nas estruturas das unidades 
do Vapt Vupt, resgatamos o 
propósito do programa, que 
foi completamente sucatea-
do pela gestão anterior. Va-
lorizar os espaços públicos 
é sinônimo de respeito para 
com cidadãos e servidores”, 
afirma o titular da Secreta-
ria da Administração (Sead).

O prefeito Roberto Na-
ves destacou a moderniza-
ção do serviço. “É realmente 
o que a população espera. 
Sabemos que essa unida-
de é a porta de entrada 

do cidadão anapolino que 
precisa de atendimento 
junto ao Estado”, destacou. 
Já o senador Luiz Carlos do 
Carmo apontou a dedicação 
do governador com sua ci-
dade natal. “Nunca houve 
um governador que tanto 
prestigiou Anápolis. O se-
nhor nasceu aqui e tem 
tradição”, afirmou.

O deputado estadual 
Amilton Filho pontuou que 
a entrega “dará dignidade 
ao servidor público e tam-
bém um espaço adequado 
para o cidadão”. O deputado 
estadual Coronel Adailton 
disse que Caiado “faz ques-
tão de enaltecer Anápolis 
não apenas com a presença, 
mas com a implantação de 
benefícios e serviços bem 
prestados à comunidade”

Investimentos
Em dois anos e meio 

de atuação, o governador 
Ronaldo Caiado inaugu-
rou cinco unidades do Vapt 
Vupt: Goiânia (Bougainville), 
Campos Belos, Itapaci, Lu-
ziânia (Jardim Ingá) e São 
Luís de Montes Belos. 
No primeiro semestre, a 
Sead realizou a troca de 
mais de 400 cadeiras em 
unidades do Vapt Vupt da 
capital e região metropo-
litana. Até o fim do ano, 
serão mais de mil assen-
tos novos para acomodar 
usuários e servidores.

Outras 36 agências re-
ceberam lâmpadas novas, 

com troca de mais de 1,5 
mil equipamentos de ilu-
minação. O órgão adqui-
riu 30 novos aparelhos de 
condicionamento de ar, 
instalados em 10 locais de 
atendimento. Houve ainda a 
substituição de mais de 200 
computadores em diversas 
unidades. Com essas ações, 
o investimento ultrapassa o 
montante de R$ 740 mil.

Algumas unidades tam-
bém ganharam novo local 
de atendimento, como é o 
caso de Palmeiras de Goiás, 
Mozarlândia e da agência 
do Setor Garavelo, em Apa-
recida de Goiânia. Só com 
esta mudança em Apareci-
da, o Estado economizará 
R$ 400 mil por ano, com re-
dução de aluguel e elimina-
ção de gastos com seguran-
ça – o Vapt Vupt, agora, está 
localizado dentro de um 
centro comercial que con-
ta com o serviço e oferece 
mais conforto aos cidadãos.

Residencial Cerrado III
Da unidade do Vapt Vupt, 

o governador seguiu para as 
obras de 112 moradias do 
Residencial Cerrado III, tam-
bém em Anápolis. O projeto 
conta com aplicação direta 
de R$ 1,6 milhão dos co-
fres estaduais, por meio da 
Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab). O empre-
endimento está com 60% 
dos serviços executados e 
a previsão para conclusão 
é até o fim deste ano.

o governador 
Ronaldo Caiado 
entregou, nesta 
quarta-feira (07), 
a revitalização da 
unidade do Vapt 
Vupt localizada 
no Anashopping, 
em Anápolis. o 
investimento 
para a execução 
de melhorias 
estruturais, 
como troca de 
piso e pintura 
completa, foi de 
R$ 156.606,54
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Ronaldo Caiado durante inauguração da reforma de unidade do Vapt Vupt, em Anápolis: até o final 
de agosto, outras quatro agências serão reinauguradas, com investimento total acima de R$ 500 mil

dE janEiro a junho dE 2021

Agro é responsável por 81% das exportações goianas

No acumulado de 2021, 
o agronegócio respondeu 
por 81% do total expor-
tado por Goiás, conforme 
apontam os dados divul-
gados pelo Comex Stat, do 
Ministério da Economia e 

compilados pela Gerência 
de Inteligência de Merca-
do da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa). 
De janeiro a junho deste 

ano, foram registrados US$ 
3,85 bilhões em exporta-
ções do setor. Só no último 
mês, o Estado exportou 
US$ 719,43 milhões em 
itens do agro.

O complexo soja é 
destaque no ranking, re-
presentando 55,7% das 
exportações totais no pri-
meiro semestre de 2021, 
com US$ 2,7 bilhões. 

Carnes correspondem 
a 16,3% do exportado 
no acumulado, com US$ 
777,6 milhões. Complexo 
sucroalcooleiro vem em 
seguida, com 3,3%, em 
um total de US$ 156,3 
milhões. A China foi o 
país que mais comprou 
produtos agropecuários 
goianos nos primeiros 
meses de 2021 (US$ 
2,76 bilhões), segui-
da por Tailândia (US$ 
147,83 mi), Países Bai-
xos (US$ 114,77 mi).

O secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, comenta que 
a vocação agropecuária 

goiana, atrelada aos inves-
timentos do Governo de 
Goiás, impulsionam o setor 
a alcançar resultados cada 
vez mais significativos. “Te-
mos batido recordes ano 
após ano, com aumento de 
produtividade e a qualida-
de dos produtos reconhe-
cida internacionalmente. 
Isso pode ser comprovado 
ao analisarmos os dados 
referentes às exportações 
goianas, referência em 
todo o País. Sem dúvidas, 
o agronegócio tem papel 
fundamental quando se 
fala em balança comer-
cial, sendo o principal pi-
lar econômico do Estado 
de Goiás”, afirma.
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O complexo soja é destaque no ranking, 
representando 55,7% das exportações totais no 
primeiro semestre de 2021, com US$ 2,7 bilhões

operações do 
agro no período 
alcançaram uS$ 
3,85 bilhões, com 
destaque para 
complexo soja, 
carnes e complexo 
sucroalcooleiro
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mulher

Formatura do projeto “Mães Unidas” é 
realizada no Paço Municipal de Goiânia

a Prefeitura de Goi-
ânia realizou na 
manhã desta quar-

ta-feira (7/7), no Paço 
Municipal, o encerramen-
to do projeto piloto do 
programa “Mães Unidas”, 
realizado pelo Gover-
no Federal. O programa 
atendeu 65 mulheres de 
Goiânia, Anápolis e Apa-
recida de Goiânia por 
meio do Instituto Federal 
de Goiás (IFG). Em for-
mato à distância, as au-
las foram sobre direitos 
humanos, assistência 
jurídica e social, cidada-
nia, saúde, bem-estar da 
mãe e do bebê e fortale-
cimento de vínculos.

Durante o enceramento, 
as participantes assistiram 
por Skype a palestras. O 
diretor do Departamento 
de Ação Programáticas Es-
tratégicas (DAPES) do Mi-
nistério da Saúde, Antônio 
Rodrigues Braga Neto, que 
entrou ao vivo, destacou a 
importância do programa.

“O Mães Unidas tem um 
papel importantíssimo na 
gestação e na saúde e pro-

teção da criança. É primor-
dial que as grávidas façam 
o pré-natal, sobretudo 
agora quando enfrenta-
mos o maior desafio sani-
tário dos últimos tempos e 
temos novos protocolos de 
saúde”, declarou o diretor.

Braga, que é obstetra e 
professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), lembrou que é pre-
ciso alertar a população 
para os perigos da Co-
vid-19 nas gestantes.

“O acompanhamento 
se faz ainda mais neces-
sário nesse momento. Por 
isso pedimos: deixem para 
fazer chás de berço ou de 
fralda depois que vencer-
mos a pandemia. Evitem 
visitas após nascimento 
da criança. Estamos em 
uma grande luta e não po-
demos perder mais vidas”, 
pediu o profissional.

A dona de casa Ana 
Paula Araújo, de 32 anos, 
tem um filho e é uma das 
participantes do projeto. 
Ela conta que os conteú-
dos das aulas ajudaram no 
dia a dia com a criança. “A 

parte do afeto foi muito 
importante, a questão do 
sentimento e das emoções. 
Eu tinha muita dificuldade, 
melhorou 100%”, afirmou.

Já Bárbara Almeida 
Melo se comprometeu a 
repassar o conhecimento 
adquirido. “Dedicaremos 
o meu tempo em prol 
desta nobre causa e esta-
mos cientes de que este 
ato de amor fará a dife-
rença na vida das mães 
de todo o Brasil”, opinou.

Referência
Representante do go-

verno federal na solenida-

de, a secretária Nacional 
da Mulher, Cristiane Brit-
to, disse que “é a primeira 
vez no País” que há uma 
coordenação que cuida 
da mulher gestante e da 
mãe. “E nós escolhemos 
Goiânia para iniciar esse 
projeto piloto e vamos 
avançar em todo o Brasil”.

A secretária municipal 
de Políticas para as Mulhe-
res, Tatiana Lemos, comen-
tou sobre a depressão pós-
-parto e o papel do curso. 
“É para além de cada uma. 
É uma irmandade entre 
todas as mães, que sabem 
reconhecer a função da 

outra. Mães e mulheres 
que se dedicam a ajudar 
outras pessoas”, declarou.

A primeira-dama The-
ma Cruz falou sobre o 
sentimento de felicidade. 
“Eu tô muito feliz. Nós que 
somos mulheres sabemos 
da importância dessa aju-
da nesse momento da ma-
ternidade. E agora teremos 
um exército de mulheres 
voluntárias”, declarou.

Ao encerrar o evento, 
o prefeito Rogério Cruz 
agradeceu a escolha de 
Goiânia para ser cidade 
piloto do projeto e colocou 
o município à disposição 

da Presidência da Repú-
blica para novas parcerias. 
“O resultado dessa ação 
é imensurável, pois, além 
das formadas, chegará a 
centenas de famílias goia-
nienses e, com a expansão, 
de todo o Brasil”, declarou.

A diretora-geral da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), 
Adryanna Caiado, repre-
sentou a primeira-dama 
do Estado, Gracinha Caia-
do, no evento. Também 
participaram da solenida-
de o reitor do IFG, Jerôni-
mo Rodrigues, deputados 
estaduais e vereadores.

o projeto trabalha o bem-estar e a 
relação entre mães e filhos, da gestação 
aos primeiros dois anos da criança
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“O resultado dessa ação é imensurável, pois chegará a centenas de famílias goianienses e, com a expansão, de todo o Brasil”, declarou Cruz

finanças

Prefeito Rogério Cruz sanciona menor ISTI da história

O menor Imposto Sobre 
Transmissão de Imóveis 
(ISTI) da história de Goiâ-
nia entra em vigor nesta 
sexta-feira, 9, após o pre-
feito de Goiânia, Rogério 
Cruz, sancionar o projeto 
de lei complementar apro-
vado pela Câmara Muni-
cipal no último dia 23. A 
validação do texto ocor-
rerá em solenidade para 
jornalistas e convidados 
nesta quinta-feira (8/7), às 
9 horas, no Colégio Santa 
Clara, em Campinas. Em 
homenagem aos 211 anos 
do município que foi extin-
to e agregado como bairro 

da Capital, todos os anos, 
nesta mesma data, em 
cumprimento ao disposto 
na Lei nº 8.349, de 14 de 
dezembro de 2005, as ati-
vidades administrativas 
da prefeitura são simbo-
licamente transferidas 
para Campinas.

Durante um mês, os 
adquirentes de imóveis 
na Capital poderão regu-
larizar e registrar a pro-
priedade de casas, apar-
tamentos, edificações 
comerciais, lotes e terre-
nos pagando a metade 
do imposto estabelecido 
no Código Tributário Mu-

nicipal (CTM), como efei-
to da diminuição em 50% 
da alíquota - percentual 
com que um tributo inci-
de sobre o valor de algo 
- do ISTI. De acordo com o 
projeto que será sancio-
nado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz, a menor alíquota, 
que é de 0,25%, metade 

da taxa então vigente, 
será cobrada dos imóveis 
cujo valor efetivamente 
financiado some até R$ 
200 mil. O recuo de 50% 
na tributação também 
abarca os financiamen-
tos acima de R$ 200 mil 
e de até R$ 650 mil, que 
terão variação de 1% para 

0,50% durante o período 
de vigência do benefí-
cio; assim como para as 
aquisições com valor de 
financiamento superior a 
R$ 650 mil, com oscila-
ção de 2% para 1%. 

Essa redução tempo-
rária da carga tributária 
abarca as transações re-
alizadas por meio do Sis-
tema Financeiro de Ha-
bitação (SFH), no qual se 
enquadram imóveis com 
valor máximo de R$1,5 
milhão. “Há expectativa 
de que a medida ameni-
ze os danos na economia 
local, bem como garanta 
a manutenção de em-
pregos neste cenário de 
crise econômica e ainda 
promova um aquecimen-
to na compra e venda de 
imóveis em nossa cidade. 
Além de alavancar o mer-
cado imobiliário, é certo 

que as medidas buscam 
mitigar os prejuízos fi-
nanceiros daqueles que 
se encontram na situação 
de vulnerabilidade, haja 
vista toda a cadeia exis-
tente atrás dos grandes 
empreendimentos”, avalia 
o prefeito Rogério Cruz. 

Além de favorecer no-
vas vendas neste setor, a 
sanção do projeto de lei 
também vai oportunizar 
a regularização de imó-
veis que ainda não estão 
registrados no nome do 
proprietário, inclusive os 
popularmente conheci-
dos como “contrato de 
gaveta”. Nesse caso e 
nas demais transações 
que não envolvem fi-
nanciamento bancário, o 
ISTI terá um recuo tem-
porário de 2% para 1,5% 
para os imóveis com va-
lor de até R$ 400 mil. 
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Previsto na Constituição Federal, o ISTI precede a transferência da 
titularidade de um imóvel, tanto de uma construtora para o adquirente 
da unidade, quanto de um antigo dono para o novo proprietário

Durante 30 dias, o Imposto Sobre 
Transmissão de Imóveis será 50% mais 
barato como parte do pacote de ações para 
mitigar o impacto econômico da pandemia
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Cadastramento e recadastramento do Passe 
Livre Estudantil começam no dia 12 de julho

o cadastramento e 
o recadastramento 
dos estudantes de 

Goiânia, Região Metropo-
litana e Anápolis no pro-
grama Passe Livre Estu-
dantil (PLE), do Governo 
de Goiás, para o segundo 
semestre de 2021, podem 
ser realizados entre os 
dias 12 de julho a 31 de 
agosto. O programa é co-
ordenado pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social (Seds).

Após a aprovação da 
solicitação, o cartão do 
novo beneficiário será 
feito em até 15 dias. 
Quando pronto, deverá 
ser retirado pelo estu-
dante na Unidade do 
Vapt Vupt escolhida no 
momento da inscrição. A 
ativação do cartão PLE 
é feita somente após 
agendamento pelo site: 
www.vaptvupt .go.gov.

br/agendamento.
Assim que o prazo 

for encerrado, o siste-
ma permanecerá aberto 
somente para resolu-
ção de possíveis repro-
vações de solicitações, 
até o dia 30 de setem-
bro. Os cadastramentos 
e recadastramentos dos 
moradores da região 
Metropolitana de Goiâ-
nia continuam sendo re-
alizados pelo site www.
juventude.go.gov.br.

Anápolis
No município, o reca-

dastramento das insti-
tuições de ensino per-
manece sendo feita de 
maneira automática. Já 
os recadastramentos dos 
usuários veteranos serão 
efetivados por declara-
ções enviadas pelas insti-
tuições de ensino cadas-
tradas no PLE, conforme 

a demanda do estudante.
Para aqueles que ainda 

não integram o programa, 
o cadastro é presencial 
e deve ser realizado na 
sala de atendimento do 
Passe Livre - Urban, lo-
calizada na Rua General 

Joaquim Inácio, nº 206, 
na sede da Secretaria 
Municipal de Integração 
Social, Cultura e Esportes.

Após a aprovação da 
solicitação, o cartão po-
derá ser retirado no prazo 
de sete dias, a contar da 

data do pedido formal, na 
unidade de referência do 
terminal urbano de Aná-
polis, na Rua Tonico de 
Pina, no Setor Central.

Vale lembrar que, em 
Anápolis, todos os con-
templados pelo passe 

livre devem fazer a ati-
vação do benefício junto 
ao governo, nas unidades 
do Vapt Vupt do municí-
pio. O agendamento para 
atendimento é realizado 
no portal www.vaptvupt.
go.gov.br/agendamento.

estudantes de Goiânia e Região 
Metropolitana podem solicitar 
isenção da tarifa no transporte público 
por via digital. Já novos beneficiários 
de Anápolis devem comparecer às 
unidades do Vapt Vupt do município. 
Inscrições terminam em 31 de agosto 
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O Passe Livre Estudantil dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino

Veja como funciona e quais são os benefícios
O Passe Livre Estudantil 
dá direito a duas viagens 
por dia e até 48 viagens 
por mês para desloca-
mento de ida e volta à 
instituição de ensino. O 
saldo do cartão não é 
cumulativo. Dessa forma, 
se o estudante não utili-
zar todos os créditos, no 
mês seguinte será credi-
tada apenas a diferença 
para completar as 48 via-
gens. O número creditado 

leva em consideração os 
dias letivos de cada mês, 
conforme repassado pe-
las instituições de ensino.

A cobertura de atendi-
mento abrange Abadia de 
Goiás, Aparecida de Goiâ-
nia, Aragoiânia, Bela Vis-
ta de Goiás, Bonfinópolis, 
Brazabrantes, Caldazinha, 
Goianápolis, Goiânia, Goia-
nira, Guapó, Hidrolândia, 
Nerópolis, Nova Veneza, 
Santo Antônio de Goiás, 

Senador Canedo, Terezó-
polis de Goiás e Trindade.

O PLE atende a 41.363 
estudantes em Goiânia e 
Região Metropolitana, 
e 2.972 em Anápolis. O 
benefício foi bloqueado 
em 2020 devido à pan-
demia de Covid-19, que 
impôs a proibição das 
aulas presenciais. No 
entanto, para 14 mil alu-
nos da área da saúde e 
assistência social envol-

vidos no enfrentamento 
à doença, foram manti-
dos os créditos mensais.

Unidades 
do Vapt Vupt

Em Goiânia e na Re-
gião Metropolitana, o Vapt 
Vupt será responsável 
pela entrega dos cartões 
dos novos usuários. Já em 
Anápolis, as duas unidades 

do município vão realizar 
apenas a ativação dos car-
tões já cadastrados e atu-
alizados.

Em Goiânia, os locais de 
retirada dos cartões são: 
Araguaia, Bougainville, Bue-
na Vista, Campinas, Cerrado, 
Cidade Jardim, Lozandes, 
Mangalô, Passeio das Águas, 
Portal Shopping, Praça Cívi-
ca e Praça da Bíblia.

Em Aparecida de Goi-
ânia são: Aparecida Sho-

pping, Admar Otto e 
Garavelo. E, na Região 
Metropolitana de Goiânia, 
são: Bela Vista, Goianira, 
Nerópolis, Senador Cane-
do e Trindade. Por fim, em 
Anápolis, no Anashopping 
e Anápolis Sul.

Dúvidas sobre o Passe 
Livre Estudantil podem ser 
retiradas por meio dos te-
lefones (62) 3201-9748 e 
(62) 98306-0322, que tam-
bém é WhatsApp.
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SegUrAnÇA ALIMenTAr 

Governo atende a mais 70 comunidades 
com distribuição de 32 mil cestas básicas

o Governo de Goi-
ás entregou mais 
10.632 cestas bási-

cas a cerca de 70 comuni-
dades quilombolas espa-
lhadas por todo o Estado. 
A ação integra a terceira 
etapa da Campanha de 
Combate à Propagação do 
Coronavírus, promovida 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Seds), da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS). O 
número é o mesmo doado 
nas duas primeiras eta-
pas do projeto, somando 
cerca de 32 mil unida-
des destinadas desde o 
início da campanha. 

Coordenadora estadual 
de Comunidades Urba-
nas e Rurais Quilombolas, 
Luzia Cristina do Carmo 
ressalta a importância do 
projeto e agradece a ini-
ciativa do Governo do Es-
tado. “Participei da entrega 
de todas as cestas básicas 
e o resultado não poderia 
ser melhor”, disse. “Foi uma 
articulação excepcional 
junto a prefeitos e primei-
ras-damas, garantindo que 
essas cestas chegassem às 
comunidades, entregues 
nas mãos de cada líder, 
que, por sua vez, repassou 
para as famílias”, expli-
cou. “Em nome de toda a 
comunidade quilombola 
de Goiás, nós agradece-

mos a primeira-dama, 
Gracinha Caiado, que jun-
to ao governador Ronaldo 
Caiado e a sua equipe, re-
aliza esse trabalho dife-
renciado, com cuidado e 
respeito”, completou. 

Com o apoio das pre-
feituras dos 246 municí-
pios goianos, a Campanha 
de Combate à Propagação 
do Coronavírus tem como 
objetivo garantir a segu-
rança alimentar e nutri-
cional das famílias vulne-
ráveis e impactadas pela 

pandemia de Covid-19. 
No último mês, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
anunciou a compra de 
mais 250 mil cestas bási-
cas. Até o final de novem-
bro de 2021, a administra-
ção estadual vai totalizar 
a entrega de mais de 1 
milhão de cestas básicas. 
Esse é o maior número de 
donativos adquiridos com 
recursos próprios por um 
Estado brasileiro, desde o 
início da crise sanitária. 

A terceira etapa da cam-

panha segue com a doação 
de cestas e demais dona-
tivos a assentamentos 
rurais e entidades sociais. 
Com os investimentos, o 
Estado entrou no mês de 
julho com o total de 750 
mil cestas básicas doadas, 
além de 456 mil frascos 
de álcool 70% e mais de 
um milhão de Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPI), como máscaras, ca-
potes e protetores faciais.  

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora 

do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, destaca 
que garantir a segurança 
alimentar da população 
mais vulnerável sempre 
foi o objetivo número um 
do Governo de Goiás, es-
pecialmente com o iní-
cio da pandemia. “Com 
a Covid-19, milhares de 
pessoas ficaram desem-
pregadas e famílias in-
teiras perderam a renda. 
Foi preciso buscar novas 
soluções, e de forma rá-
pida. Quem tem fome, 
tem pressa. Arregaçamos 
as mangas e garantimos 
a segurança familiar dos 
goianos que mais sofre-
ram perdas”, lembrou. 

Imunização
Além da doação de ces-

tas básicas, o Governo de 
Goiás deu início à imuni-
zação de todas as comu-
nidades quilombolas do 
Estado contra a Covid-19 
nos primeiros meses des-
te ano. Até o momento, a 
primeira dose já foi apli-
cada em mais de 18 mil 
quilombolas, sendo que 
mais de 13 mil já foram 
totalmente imunizados.

Na terceira etapa da Campanha de 
Combate à Propagação do Coronavírus 
foram destinadas às famílias mais 10.632 
unidades. Com apoio das prefeituras, 
objetivo é garantir segurança 
alimentar da população mais 
vulnerável durante pandemia
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Comunidades quilombolas recebem cestas básicas distribuídas pelo Governo de Goiás: com o apoio das 
prefeituras dos 246 municípios, a Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus tem como objetivo 
garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias vulneráveis e impactadas pela pandemia

cULTUrA

Basileu França promove Narrativas Visuais
com tema: o imaginário, o real e o simbólico

A Coordenação de Artes Vi-
suais da Escola do Futuro 
de Goiás em Artes Basileu 
França está com mais uma 
exposição virtual, lança-
da na última semana, e 
que seguirá até agosto. A 
mostra “Narrativas Visuais 
– entre o imaginário e o 
real, o simbólico” pode ser 
visitada no perfil da Gale-
ria de Arte Virtual Basileu 
França, no Instagram @

galeriadeartebf.
A exposição apresenta 

produções autorais das for-
mandas do Curso Técnico de 
Artes Visuais, cuja proposta 
é a formação de artistas vi-
suais, capacitando-os para 
o desenvolvimento de pro-
jetos e produções artísticas, 
com utilização de diferentes 
abordagens e técnicas na 
área. A curadoria é da coor-
denadora de Artes Visuais 

do Basileu França, Gisele 
Jacinto, e da ilustradora e 
professora Polly Duarte. Já a 
montagem é do artista plás-
tico Carlos Catini.   

“Narrativas Visuais – en-
tre o imaginário e o real, o 
simbólico” é composta por 
um grupo heterogêneo de 
mulheres que, apesar de se 
interessarem por técnicas, 

suportes e temas distin-
tos - ora norteados pelas 
realidades subjetivas, in-
dividual e/ou coletiva, ora 
pelo imaginário produzido 
nestes campos objetivos 
e subjetivos -, têm em co-
mum o fato de lançarem-
-se no campo das repre-
sentações, materializando 
em suas obras as questões 

que as movem, criando, 
portanto, narrativas visu-
ais muito singulares. Outro 
ponto convergente é que 
assumem, dessa forma, 
uma direção de amadure-
cimento e de experiências 
fundamentais na afirma-
ção de suas identidades vi-
suais no campo das artes.

Nesse sentido, é pos-
sível conferir, na mostra, 
temas que abordam o uni-
verso feminino, a natureza, 
a melancolia e a literatura, 
por meio da pintura, co-
lagem, gravura, fotografia 
e escultura, que encami-
nham as construções e 
pesquisas de cada artista.

A aluna Vanessa Souza, 
de nome artístico Van, con-
feccionou peças utilizando 
as técnicas de colagem 
analógica, carimbo, linha, 
entre outras. “As imagens 

foram todas retiradas de 
jornais, revistas e livros do-
ados. Nenhum material foi 
impresso com o intuito de 
compor as peças”, revela.   

No total, a artista pro-
duziu 15 peças. Nove são 
da série “A História Recon-
tada por Mulheres”, que re-
trata a ressignificação e a 
inclusão das mulheres em 
histórias reconhecidas por 
elas mesmas, mas que as 
exclui. E seis são da série 
“Mergulho”, produzida por 
meio do convite da profes-
sora Polly Duarte à Van, de 
olhar para si mesma. Nesta 
série a aluna retrata, em 
colagens, algumas tran-
sições, o TDAH (Transtor-
no do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade) e o 
caminho percorrido até o 
momento na jornada do 
autoconhecimento. 
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Trabalhos foram produzidos pelos alunos do Curso Técnico de Artes Visuais

A exposição apresenta produções autorais 
das formandas do Curso Técnico de Artes 
Visuais, cuja proposta é a formação de 
artistas visuais, capacitando-os para o 
desenvolvimento de projetos e produções 
artísticas, com utilização de diferentes 
abordagens e técnicas na área
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cpi da covid

Senador Omar Aziz decreta prisão de 
Roberto Dias por falso testemunho

o presidente da Co-
missão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 

Pandemia, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), decretou 
a prisão do ex-diretor de 
Logística do Ministério da 
Saúde (MS) Roberto Ferrei-
ra Dias, por perjúrio.

Na avaliação de Aziz, 
Dias mentiu à CPI, mesmo 
tendo jurado falar a ver-
dade. Mesmo sob protes-
tos de alguns senadores 
e da advogada de Dias, 
presente à reunião, o ex-
-funcionário do MS saiu 
da sala acompanhado 
pela Polícia Legislativa.

Dias foi encaminhado 
pela Polícia Legislativa 
para a delegacia do depar-
tamento, no Senado. Lá, é 
fixado o valor da fiança.

O ex-diretor negou ter 
pedido vantagens a Luiz 
Paulo Dominguetti para a 
aquisição de 400 milhões 
de doses de vacina contra 

a covid-19. Ele também 
negou ter marcado um 
encontro com Dominguet-
ti, vendedor autônomo da 
empresa Davati Medical 
Supply, em um restaurante 
de Brasília. Segundo Dias, 
o encontro foi acidental.

O surgimento de áu-
dios, na tarde de hoje, 
vazados pela imprensa e 
divulgados na CPI emba-
saram a decisão de Aziz. 
Os áudios mostram uma 
conversa de Dominguetti 
com outra pessoa, na qual 

ele confirma o encontro 
com Dias no dia 25, quan-
do ambos estiveram jun-
tos no restaurante.

“Ele está preso por 
mentir, por perjúrio. Esta-
mos aqui pelos que mor-
reram, não estamos aqui 

para brincar não. Isso que 
está acontecendo não vai 
acontecer mais. E todo 
depoente que estiver aqui 
e achar que pode brin-
car terá o mesmo destino 
dele”, acrescentou o presi-
dente ao confirmar a de-

cisão, apesar da tentativa 
de colegas de reverter a 
prisão de Dias.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) foi 
um deles. Ele entendeu 
que a decisão deveria ser 
revista, já que não houve 
prisão decretada para ou-
tros depoentes. Otto Alen-
car (PSD-BA) também foi 
contra a prisão.

Segundo o vice-presi-
dente da comissão Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
um pequeno grupo de se-
nadores, incluindo senado-
res da base do governo e 
da oposição, tentaram uma 
negociação com a defesa 
de Dias, para ele trazer 
fatos concretos em troca 
de não ser preso. Mas não 
houve acordo.

“Consideramos lamen-
tável [a postura de Dias]. 
Achamos que o senhor 
Roberto poderia contri-
buir muito com essa CPI”, 
disse Randolfe. “Ele cola-
borou muito pouco com a 
comissão. Talvez a maior 
colaboração foi dizer que 
Elcio Franco [secretário-
-executivo do MS à época 
dos fatos] é o responsável 
pela compra”. Randolfe dis-
se esperar que a prisão de 
Dias tenha “efeito didático” 
sobre os próximos depoi-
mentos.

Senadores 
tentaram 
reverter a 
decisão, mas 
prisão foi 
mantida

M
ar

co
s O

liv
ei

ra
/S

en
ad

o 
Fe

de
ra

l

Roberto Ferreira Dias foi encaminhado pela Polícia Legislativa para a delegacia do departamento, no Senado. Lá, é fixado o valor da fiança

economia

Dólar poderia estar mais baixo sem ruído político, diz Guedes

O dólar poderia estar 
mais baixo não fossem 
os ruídos políticos, disse 
ontem (7) o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
em audiência pública na 
Câmara dos Deputados. 
Ele declarou que a guerra 
política tem reflexos no 
mercado financeiro.

“O dólar poderia estar 
mais baixo em relação ao 
real se não tivesse essa 
guerra nossa”, afirmou o 
ministro, sem entrar em 
detalhes. Hoje (7), o dó-
lar comercial fechou a R$ 
5,24, no maior valor des-

de o fim de maio.
Apesar de pedir maior 

consenso político, Gue-
des disse que o dólar alto 
ajuda alguns setores da 
economia brasileira, como 
o turismo interno. Na ava-
liação dele, o nível atual 
do câmbio favorece as via-
gens dentro do país.

“Hoje, com o dólar a R$ 
5, o que está acontecen-
do? Famílias humildes 
do Brasil inteiro estão se 
beneficiando porque essa 
família rica, entre aspas, 
em vez de estar indo para 
a Disneylândia levando 
funcionários e uma por-
ção de gente, está via-

jando pelo Brasil”, disse. 
Em sua intervenção, o 
ministro não relacionou 
o turismo interno com as 
restrições a viagens inter-
nacionais impostas pela 
pandemia da covid-19.

Reforma 
administrativa

O ministro participou 
de duas audiências pú-
blicas na Câmara dos De-
putados. Pela manhã, foi 
à Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle 
prestar esclarecimentos 
sobre a política econômi-
ca. E desde o meio da tar-
de, Guedes fala à comissão 
especial que discute a re-
forma administrativa.

Durante a audiência 
sobre a reforma adminis-
trativa, o ministro enfren-
tou cobranças de deputa-

dos da oposição sobre os 
cálculos do governo com 
a economia promovida 
pela reforma. Os parla-
mentares argumentam 
que o prazo final para a 
apresentação de desta-
ques ao texto acaba ama-
nhã (8) e que a falta do 
detalhamento dos núme-
ros impede a sugestão de 
emendas e de alterações.

O ministro respondeu 
que os números do im-
pacto fiscal da reforma 
administrativa são públi-
cos e conhecidos desde 
que a proposta foi en-
viada ao Congresso, em 
setembro do ano passa-
do. Guedes, no entanto, 
comprometeu-se a enviar 
os dados novamente à 
comissão especial.

Os deputados cobram 
a apresentação das ci-

fras, em forma de anexo, 
aos estudos da reforma. 
Segundo os parlamenta-
res, o próprio Ministério 
da Economia divergiu 
sobre o assunto, divul-
gando estimativas de 
economia de R$ 300 bi-
lhões e de R$ 450 bilhões 
nos próximos dez anos.

Guedes defendeu a di-
ferença, informando que 
os diversos números consi-
deram diferentes cenários 
de aprovação da proposta 
de emenda à Constituição.

Parlamentares que 
participam da audiên-
cia querem que o pre-
sidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 
prorrogue o prazo de 
apresentação de emen-
das e destaques após o en-
vio dos dados detalhados 
pela equipe econômica.
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“O dólar poderia estar mais baixo em relação ao real se não 
tivesse essa guerra nossa”, afirmou o ministro Paulo Guedes

Ministro ouviu 
cobranças de 
cálculos da reforma 
administrativa
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Temporada de promos
julho é um mês que inspira descanso, lazer e 
também muitas promoções. No Flamboyant 

Shopping, uma das novidades é a Mega 
Liquidação, que acontece de 9 a 11 de julho. entre 

as vantagens para o consumidor, descontos que 
podem chegar a 70%, uma variada oferta de lojas, 

além de uma campanha de incentivos que dá a 
chance de concorrer a um BMW 320iGP Active 

Flex 0km.

relaX Na medida 
Seguindo as medidas preventivas da organização 

Mundial da Saúde (oMS), Ministério da Saúde e 
autoridades competentes, o Laboratório Teuto 

estende o período de inscrições do concurso 
online ‘Relax na Medida’. A ação, que está na 8ª 

edição, segue até o dia 31 de novembro e oferece 
três vouchers de viagem, totalizando R$ 15 mil 
em prêmios. Para participar basta se inscrever 

no site (www.concursonamedida.com.br), com a 
nota fiscal dos produtos da linha de bem-estar 

do Teuto e responder a frase: “Por que a melhor 
forma de ficar relax é com o Teuto?”. Os autores 

das três respostas mais criativas e originais serão 
premiados. o resultado será divulgado dia 15 de 

dezembro, nos canais corporativos da companhia. 
Boa sorte!

UNidos pela VaciNa
Apoiadora do projeto “Unidos Pela Vacina”, que 
tem como principal meta auxiliar as campanhas 

de vacinação pelo SuS em complemento aos 
Governos estaduais e Municipais, a Aviva iniciou um 
movimento paralelo para agradecer os profissionais 

da saúde, que desde o início da pandemia têm 
trabalhado para atender a população com toda 

dedicação e comprometimento. Por seguir rígidos 
protocolos de segurança homologados pelo InCor, a 
detentora dos destinos Rio Quente (Go) e Costa do 

Sauípe (BA) passou a oferecer condições exclusivas à 
médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde 
que estão na linha de frente, que querem e precisam 

recarregar as energias.

FÉrias
Para inspirar a criatividade e aumentar a diversão 

dos pequenos no mês das férias, o Clube de 
Costura, projeto com foco em profissionalizar a 
moda em Goiás, desenvolveu um vídeo tutorial 

de como fazer um jogo da Velha. desenvolvido a 
partir do conceito “Faça você mesma”, o guia já 
está disponível gratuitamente no Instagram @

clubedecostura e também no Youtube do espaço. 
São necessários materiais simples para fazer o 

jogo: pedaços de feltro de cores diferentes, duas 
alças de fita, agulha, linha de bordado, régua, 

tesoura, cola quente e moldes (disponíveis no 
Blog do Clube de Costura).

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Chá de bebê - Thiago Miranda reuni jet set de Brasília para o chá de bebê de sua afilhada 
Céline, terceira filha do casal de empresários Samira Badaró e Conrado Clemente.

Looks - Seus primogênitos estavam trajando looks couture 
da marca de seus pais Le infance além de belíssimas joias 
em ouro 18k da marca.

2 3

4

Belíssimas - Samira Badaró estava exuberante em um 
vestido assinado pela  Mandié Couture, da designer 
Amanda Guerra, e joias repletas de brilhantes e 
turmalinas paraíbas Le Infance que arremataram o look.
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Villa Giardini - o lugar escolhido pelo padrinho Thiago 
Miranda para a recepção foi o exuberante jardim do Villa 
Giardini, que conta com uma vista sublime do lago além 
de um belíssimo  campo de lavandas aos seus pés e o 
mais lindo por do sol da capital. o local é sem dúvidas 
uma verdadeira obra prima.
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ESTudo CIEnTÍFICo 

Projeto internacional acha que é possível 
comunicação entre o homem e as baleias

Antes de seres ex-
traterrestres, a pri-
meira experiência 

de comunicação humana 
com outra espécie poderá 
ser atingida no mar, com 
um projeto que se propõe 
a decifrar a linguagem 
das baleias cachalotes, 
começando por ouvi-las 
atentamente.

Em entrevista em Lisboa, 
onde participa da Cúpula 
Global da Exploração, o bi-
ólogo marinho israelense 
Dan Tchernov afirmou que 
“o começo dessa aventu-
ra” será instalar uma rede 
de três boias nas Caraíbas, 
equipadas com “o dispositi-
vo de audição mais moder-
no que se conhece”.

“O principal objetivo é 
comunicar ou, pelo menos, 
tentar decifrar a comunica-
ção desses magníficos ma-
míferos, nos seus próprios 
termos”. Tchernov lembrou 
que em tentativas ante-
riores, “os seres humanos 
buscaram compreender 
ou até se comunicar bila-
teralmente com outras es-
pécies, mas usando língua 
gestual ou de outro tipo”.

No projeto que coordena, 
que deverá ter resultados 

no período de cinco a sete 
anos, o método será “escutar 
primeiro os sons que fazem, 
tentar recolher informação 
suficiente para decifrar o có-
digo que utilizam e, eventu-
almente, tentar comunicar”.

Nas boias, que serão 
fundeadas ao largo do es-
tado insular de Dominica, 
serão montados “dispositi-
vos acústicos modificados 
que fornecerão a localiza-
ção dos animais, para que 
se saiba quem emite sons 
e recolher quantidades 
enormes de dados”.

Se correr bem a coleta 
de dados, que precisa ain-
da de informação sobre o 
comportamento dessas 
baleias e o contexto em 
que ocorre a comunicação, 
a fase seguinte será utili-

zar inteligência artificial 
para os processar, com in-
tervenção de vários cam-
pos científicos, como crip-
tógrafos e linguistas.

Tchernov admite que, 
em última análise, pode-
rá não ser possível “falar” 
com baleias, mas mesmo 
que o fim da experiência 
não seja aquele com que 
sonha a equipe interna-
cional de cientistas en-
volvida, poderá se chegar 
a novas conclusões sobre 
o mundo acústico dos 
mamíferos subaquáticos.

“Conhecer as suas in-
terações internas, o seu 
comportamento, o seu 
mundo, mudará a nossa 
visão e o modo como tra-
tamos o oceano e o nosso 
planeta”, afirma.

Para Dan Tchernov, da 
Universidade de Haifa, 
por trás do projeto, no 
entanto, está a vontade 
real de “quebrar a bar-
reira interespécies”. 

“Vamos imaginar que 
conseguimos. Que pro-
fundo entendimento, que 
nova visão do mundo te-
remos se conseguirmos 
essa ligação”, acrescenta 
o cientista, que reconhece 
que mesmo que os huma-
nos consigam entender 
e expressar-se de modo 
a comunicar com baleias 
cachalotes, a conversa terá 
que ultrapassar a barreira 
dos dois universos abso-
lutamente diferentes das 
espécies em jogo.

“O mundo [dos cacha-
lotes] é um mundo acús-

tico. E é tão diferente [do 
dos humanos]. Se qui-
sermos falar sobre pala-
dares, eles só conhecem 
dois: salgado ou não. Não 
sei sobre o que consegui-
remos comunicar, mas fa-
remos um esforço”.

O projeto Ceti (Inicia-
tiva de Tradução de Cetá-
ceos, na sigla em inglês) 
poderá também servir 
como “ponto de partida” 
para a comunicação com 
outras espécies com quem 
os seres humanos possam 
se encontrar no âmbito da 
exploração espacial.

“Um teste, um treino 
antes de encontrarmos 
outras civilizações. Te-
mos aqui uma civilização 
enorme, que só agora 
começamos a entender. 

Depois, poderemos usá-
-lo para examinar o que 
acontecerá no espaço 
profundo, não no nosso 
tempo de vida, mas daqui 
a centenas de anos. Es-
tamos num processo de 
construção”, afirma.

Participam do projeto 
cientistas das universida-
des de Harvard, Berkeley, 
Massachussetts Institute 
of Technology, Imperial 
College de Londres e Uni-
versidade de Haifa.

A Cúpula Global da 
Exploração vai até sexta-
-feira na Gare Marítima 
de Alcântara, em Lisboa, e 
no Teatro Micaelense, em 
Ponta Delgada, com ses-
sões presenciais e virtuais 
que podem ser acompa-
nhadas no site da reunião. 

Trabalho é 
coordenado pelo 
biólogo marinho 
israelense dan 
Tchernov
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“Conhecer as suas interações internas, o seu comportamento, o seu mundo, mudará a nossa visão e o modo como tratamos o oceano e o nosso planeta”, afirma Tchernov

CovId-19

Anticorpos podem durar até 12 meses após infecção

Os anticorpos contra o 
novo coronavírus SARS-
-CoV-2 podem durar até 
12 meses em mais de 
70% dos pacientes que 
superaram a doença, diz 
estudo publicado por 
pesquisadores chineses.

A pesquisa também 
conclui que a vacinação 
pode “restringir efetiva-
mente a propagação” do 
novo coronavírus, promo-
vendo resposta imunoló-
gica semelhante à forma 

como o corpo gera anti-
corpos contra vírus vivos.

O estudo foi realiza-

do por uma subsidiária 
da farmacêutica estatal 
Sinopharm - que produz 

duas das vacinas apro-
vadas pelo governo chi-
nês - e pelo Centro Na-
cional de Pesquisa para 
Medicina Translacional 
da Universidade Jiao-
tong, em Xangai, a capi-
tal econômica da China.

Cerca de 1.800 amos-
tras de plasma foram 
coletadas entre 869 
pessoas que superaram 
a covid-19 em Wuhan, 
a cidade no centro da 
China onde o primei-
ro surto global de co-
vid-19 foi registado, em 
dezembro de 2019.

Os pesquisadores ve-
rificaram a presença e a 

quantidade nessas amos-
tras de RBDIgG, um tipo 
de anticorpo que indica 
a força da imunidade 
contra o vírus, informou 
o jornal oficial em língua 
inglesa China Daily.

De acordo com os re-
sultados, em nove meses 
os níveis de anticorpos 
caíram para 64,3%, em 
relação ao nível atin-
gido após os pacientes 
contraírem o vírus e, a 
partir desse período, es-
tabilizaram até o décimo 
segundo mês.

A resposta imunoló-
gica foi mais forte nos 
homens do que nas mu-

lheres durante os está-
gios iniciais da infeção, 
mas a diferença dimi-
nui com o tempo, tor-
nando-se praticamente 
igual após 12 meses.

Pessoas na faixa etária 
entre 18 e 55 anos de-
senvolveram níveis mais 
elevados de anticorpos, 
segundo o estudo.

De acordo com o Gru-
po Nacional de Biotec-
nologia da China, a sub-
sidiária da Sinopharm, o 
estudo é o mais extenso 
dos que verificaram a 
continuidade da resposta 
imunológica em pacien-
tes recuperados.
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O estudo foi realizado por uma subsidiária da farmacêutica estatal Sino-
pharm - que produz duas das vacinas aprovadas pelo governo chinês

estudo foi publicado 
por pesquisadores 
chineses
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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futebol

Inglaterra vence Dinamarca e 
faz final da Eurocopa com Itália

A Inglaterra ga-
rantiu a clas-
sificação para 

a final da Eurocopa 
após derrotar a Dina-
marca, por 2 a 1 na 
prorrogação, em par-
tida realizada nesta 
quarta-feira (7) no 
estádio de Wembley 
(Londres). Agora o 
English Team dispu-
ta a decisão da com-
petição contra Itália 
no próximo domingo 
(11), a partir das 16h 
(horário de Brasília).

Os dinamarqueses 
abriram o placar aos 
30 minutos do pri-
meiro tempo graças a 
bela cobrança de falta 
de Damsgaard. Porém, 
nove minutos depois 
os ingleses consegui-
ram igualar o mar-
cador quando Kane 
tocou para Bukayo 
Saka, que avançou 
pela ponta esquerda 
e cruzou rasteiro para 
a área na direção de 

Sterling. Porém, Si-
mon Kjaer tentou cor-
tar o passe e acabou 
marcando contra.

Após um segundo 
tempo sem gols, a 
seleção inglesa ga-
rantiu a classificação 
na prorrogação. Logo 
aos 11 minutos da 
etapa inicial do tem-
po extra o atacante 
Sterlin foi derrubado 
por Maehle dentro da 
área dinamarquesa. O 
juiz marcou pênalti, 
e Harry Kane foi para 
a cobrança. O camisa 
9 cobrou, o goleiro 
Schmeichel defendeu 
parcialmente e o arti-
lheiro inglês aprovei-
tou o rebote para ga-
rantir a classificação 
do English Team.

Esta será a primei-
ra final de Eurocopa 
da Inglaterra, que não 
disputa uma decisão 
desde o ano de 1966, 
quando conquistou a 
Copa do Mundo.

harry Kane marca o gol da 
classificação na prorrogação
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Após um segundo tempo sem 
gols, a seleção inglesa garantiu 

a classificação na prorrogação
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