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MDB PRONTO PARA 2022

Sob a liderança de Iris Rezende e Daniel Vilela, partido constrói 
maioria sólida para apoiar a reeleição do atual governador
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em Goiás apresenta o 
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cOMBATe À cOviD-19

VACInAçÃO ACElERA 

Goiânia faz “Maratona da 
Vacinação”, aplica 6,5 mil 

imunizantes em prazo 
recorde e baixa a faixa de 

idade para 41 anos
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n  A suplente de vereador 
Priscilla Tejota, ex-mulher do 
vice-governador Lincoln Te-
jota, deve assumir na Câmara 
Municipal no lugar de Sabrina 
Garcez, que vai para o secreta-
riado de Rogério Cruz.

n  Priscilla Tejota é do PSD 
e terminou o pleito de 2020 
com um resultado espeta-
cular ou 4.156 votos, porém 
insuficientes, já que o parti-
do só fez quociente eleitoral 
para Lucíula do Recanto e Sa-
brina Garcez.

n  Adeus reeleição: no último 
datafolha, a maioria considera 
jair Bolsonaro incompetente 
(58%), desonesto (52%), pouco 
inteligente (57%), falso (55%), 
indeciso (57%), autoritário 
(66%) e despreparado para a 
Presidência (62%). 

n  Desde 1998, o MDB foi der-
rotado seis vezes consecuti-
vas para o governo do Estado 
– balanço altamente nega-
tivo que agora é a principal 
justificativa para a aliança 
com o governador Ronaldo 
Caiado. 

n  A visita do governador de 
São Paulo joão dória a Goiânia, 
para promover a sua candida-
tura presidencial, transcorreu 
em clima gelado, sem entu-
siasmo entre os poucos tuca-
nos que foram à recepção.

n  Fora O Globo, que publicou 
uma matéria, nenhum outro 
veículo da imprensa nacional 
cobriu os passos de João Dó-
ria em território goiano. Foi 
somente na mídia estadual 
que houve algum destaque.

n  discretamente, Iris Rezende 
movimenta-se como embaixa-
dor da boa vontade para paci-
ficar as relações entre daniel 
Vilela e Adib elias – com a sur-
preendente ajuda do prefeito 
de Rio Verde Paulo do Vale.

n  A “Maratona da Vacinação” 
lançada neste fim de semana 
teve o objetivo político de 
recuperar parte dos desgas-
tes que Rogério Cruz vem 
sofrendo com a lambança no 
processo de imunização na 
capital.

n  A aproximação entre os 
deputados Talles Barretos e 
Lucas Calil com o governador 
Ronaldo Caiado é irreversível e 
serve para esvaziar ainda mais 
a oposição em Goiás, principal-
mente quanto ao PSdB.

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

A propalada “consulta às bases” do MDB que o prefeito de 
Aparecida Gustavo Mendanha e o deputado estadual Paulo 
Cezar Martins exigem antes do fechamento da aliança entre 
o presidente estadual Daniel Vilela e o governador Ronaldo 
Caiado não passa de uma grande ilusão de quem a propõe. 
Para que essa avaliação ocorra, pode, por exemplo, ser con-
vocada a Comissão Executiva do partido, composta por 146 
membros, na qual a maioria esmagadora segue a orientação 
de Daniel. Ou, então, acionar prefeitos, presidentes de dire-
tórios, deputados e os vereadores de Goiânia, por exemplo, 
para a apresentação de um manifesto a favor da coligação 
com o DEM. Ou, ainda, realizada uma pesquisa entre os eme-
debistas, a cargo, por exemplo, do tio de Daniel, Gean Carva-

lho, do Instituto Fortiori, ou de qualquer outra empresa, que naturalmente apontará o que já se sabe desde já, 
ou seja, que a posição pelo acordo com Caiado é majoritária dentro do MDB. Mendanha e Paulo Cezar repetem 
como papagaios, diariamente, que a solução final para a legenda, diante das eleições de 2022, só pode vir de-
pois dessa “consulta às bases”, insinuando que daí surgirá alguma contrariedade ante a aproximação com o atual 
governador. Bobagem. Daniel Vilela, sem praticamente esforço algum, vai promover a sondagem, que trará o 
resultado previsto e antecipado, deixando os dois e seus parcos seguidores obrigados a acompanhar a decisão 
de fechar com a reeleição do atual governador. É jogo jogado, vencido por quem aprendeu a fazer política e tem 
como antagonistas internos, no MDB, um prefeito imaturo e inexperiente e um parlamentar destrambelhado.

MaU paSSo DE JÂNio DaRRot FiliaNDo-SE ao patRiota EStÁ caDa VEZ pioR
o ex-prefeito de Trindade e megaempresário jânio darrot desapareceu. Não é visto em parte alguma nem atende a jornalistas. desde que o Patriota, 
partido que escolheu após a desastrada decisão de deixar o PSdB, onde, se quisesse, seria candidato a governador, entrou em convulsão interna e afastou 
a filiação de Jair Bolsonaro, que ele, Jânio, se conscientizou do mau passo que deu ao ingressar no partido. Pior ainda: as pesquisas que mostram a péssima 
avaliação do presidente e seus índices de intenção de votos, abaixo da metade do que Lula alcança, confirmam que ligação com o bolsonarismo é suicídio 
político – projeto que darrot alimentava, convencido pelo seu guru jorcelino Braga, bom de marketing em Goiás, mas péssimo para avaliações da política 
nacional. Se quiser sobreviver mantendo alguma liderança no cenário estadual, o ex-prefeito só tem como saída desfiliar-se do Patriota e procurar um 
partido de verdade, talvez até o próprio PSdB, para se candidatar a deputado federal, eleição que, cavalgando uma montanha de dinheiro, ninguém perde. 

MaRcoNi E ZÉ ElitoN NÃo apRENDEM E coNtiNUa RElEMBRaNDo o paSSaDo
os discursos de Marconi Perillo e josé eliton na recepção ao governador joão dória, em Goiânia, repetiram o velho erro de rememorar as gestões passadas 
e propor uma comparação com a administração do governador Ronaldo Caiado. Não há equívoco maior: a política e seu objetivo prático superlativo, que 
é vencer as eleições, é feita com propostas para o futuro e não apontando para o retrovisor. A essência da campanha fracassada do PSdB em 2018 foi 
justamente se fixar na apresentação de um relatório das obras e programas implantados nos governos do partido, exigindo o voto de gratidão do elei-
tor, enquanto Ronaldo Caiado falava do que poderia ser Goiás se ele ganhasse a eleição – e venceu com facilidade, no 1º turno, enquanto seus principais 
adversários perdiam tempo rememorando supostas glórias de antigamente. Espanta que, diante de tudo isso e de um fiasco tão acentuado como o do 
último pleito para o governo, Marconi e eliton sigam insistindo nessa argumentação saudosista de que, um dia, algo foi feito de bom pelo povo de Goiás. 
Ninguém se interessa e nem muito menos a maioria se lembra, dada a velocidade da circulação de informações no mundo de hoje.

pEla pRiMEiRa VEZ, ElEiÇÕES paRa a oaB-Go tÊM UMa caNDiData
As eleições desde ano para a presidência da oAB-Go, marcadas para 30 de novembro, mostram um avanço notável para a 
categoria: pela primeira vez, uma mulher é candidata. Trata-se da procuradora do estado de Goiás Valentina jungmann, que faz 
parte da atual diretoria na condição de conselheira federal, mas abriu dissidência para apresentar o próprio nome ao divergir 
da indicação do presidente da escola Superior de Advocacia Rafael Lara Martins como representante do grupo situacionista 
com o apoio do presidente Lúcio Flávio de Paiva, cabo eleitoral número um junto aos advogados goianos. detalhe: as pesquisas 
iniciais mostram que Valentina jungmann não tem consistência eleitoral, pelo menos por enquanto. os dois favoritos, segundo 
esses levantamentos, dos institutos Fortiori e Serpes, são Rafael Lara Martins e Pedro Paulo de Medeiros (esse pela oposição).

JoÃo caMpoS NÃo SERÁ iMpEcilHo paRa aliaNÇa REpUBlicaNoS-DEM
Não parece impossível uma composição entre o deM e o Republicanos, para as eleições do ano que vem, mantendo-se a chapa projetada – o governador 
Ronaldo Caiado, seu vice Daniel Vilela e tendo Henrique Meirelles como candidato ao Senado. João Campos, apostando-se não teria dificuldades em abrir 
nome da sua pretensão senatorial, desde que recebesse garantias para novamente pleitear a Câmara dos deputados. 

UNiÃo ENtRE caiaDo E DaNiEl VilEla cRia NoVo EiXo DE poDER EM GoiÁS
dois dos políticos mais intransigentes e durões, digamos assim, que Goiás já viu em todos os tempos, mudaram completamente as suas trajetórias pessoais e 
evoluem AGoRA para uma aliança, nas eleições de 2022, capaz de se constituir em um eixo de poder tão sólido que poderá durar anos e anos – como vai ser o 
resultado da união do governador Ronaldo Caiado e o presidente estadual do MdB daniel Vilela para passar uma borracha no passado e criar uma nova realidade 
para o estado de Goiás. daniel foi adversário de Caiado em 2018, em uma eleição que o emedebista não tinha a menor condição de vencer, mas na qual procu-
rou marcar presença atirando pesado no concorrente. este, por sua vez, nunca foi de contemporizar com quem quer que seja, muitas vezes até chamando para 
resolver no braço. o emedebista despontou na política na sombra do pai, o conciliador Maguito Vilela, mas mostrando estopim curto e intolerância com quem 
atravessava seu caminho, o que o levou a um dos maiores erros que um presidente de partido já cometeu no estado, qual seja a expulsão dos prefeitos do MdB 
que corretamente não apoiaram a sua candidatura suicida a governador, cansados de 20 anos de derrotas, como deixou bem claro – e, repetindo, coberto de razão  
o prefeito de Catalão Adib elias. Tudo isso agora é passado. o que vem aí é uma realidade completamente nova para a política em Goiás.

“coNSUlta ÀS BaSES” EXiGiDa poR MENDaNHa E paUlo cEZaR
Vai tRaZER ÚNico RESUltaDo poSSíVEl: aliaNÇa coM caiaDo
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ElEiÇÕES 2022

Situação interna do MDB é tranquila
e sinaliza apoio à reeleição de Caiado

a maioria esmaga-
dora das bases do 
MDB - parlamenta-

res, prefeitos, vereadores 
e dirigentes municipais – 
segue a liderança do pre-
sidente do partido, Daniel 
Vilela e aprova a aliança 
com o DEM em apoio à re-
eleição do governador Ro-
naldo Caiado às eleições 
de 2022, conforme levan-
tamento feito pelo Diário 
de Aparecida de Goiânia.

Daniel Vilela e o ex-pre-
feito Iris Rezende lideram 
movimento no MDB goiano 
para definir acordo com o 
DEM, garantindo a presen-
ça de um representante do 
partido na chapa caiadista 
como candidato a vice-go-
vernador ou a senador.

Na visão de Iris Rezen-
de, o MDB precisa se revi-
gorar com elegendo depu-
tados federais e estaduais 
e, para ele, aliar-se ao go-
verno do Estado seria van-
tajoso para atender a essa  
prioridade. “Precisamos re-
cuperar as forças do parti-
do para enfrentar as urnas, 
na disputa ao governo, não 
em 2022 e sim em 2026, 

prega o líder emedebista 
às lideranças que o pro-
curam, em seu escritório, 
em Goiânia. Ele completa: 
“Além do mais, Ronaldo 
Caiado realiza um bom go-
verno, o que o credencia a 
disputar novo mandato”.

Como presidente do 
MDB, Daniel Vilela já sinali-
zou que vai realizar, até de-
zembro, uma ampla consul-
ta junto às lideranças para 
saber qual o posicionamen-
to: aliança com o DEM ou 
lançamento de candidatura 
própria a governador.

A expectativa era a de 
que o anúncio do acordo 
MDB/DEM ocorresse em 
janeiro, no mais tardar 
março de 2022, mas tudo 
indica que a aliança deve-
rá ser confirmada nas pró-
ximas semanas, segundo 
fontes próximas ao presi-
dente Daniel Vilela.

Luiz do Carmo, único 
senador do MDB de Goiás, 
agora vice-presidente es-
tadual do partido, integra 
o bloco liderado por Da-
niel e Iris, a favor da apro-
ximação com o Palácio das 
Esmeraldas, em respaldo à 

reeleição de Ronaldo Caia-
do. Luiz do Carmo integrou 
a dissidência do partido 
que, em 2018, subiu no pa-
lanque de Caiado.

Dos quatro deputados 
estaduais da legenda, três 
–  Bruno Peixoto, Humberto 
Aidar e Henrique Arantes - 
estão fechados com a deci-
são que Daniel e Iris toma-
rem, ou seja, de coligação 
MDB/DEM. Apenas Paulo 
Cezar Martins defende can-
didatura própria ao governo.

Os ex-presidentes da 
Executiva estadual do 
MDB – Nailton de Oliveira 
e Samuel Belchior – tam-
bém estão alinhados com 
o respaldo à reeleição do 
governador Ronaldo Caia-
do. “O MDB já perdeu seis 
eleições consecutivas para 
o governo estadual. Caia-
do foi eleito senador com 
apoio do nosso partido. Em 
2018, abriu o coração para 
o MDB, mas a legenda não 
enxergou isso. 

Agora, Daniel Vilela e 
Iris Rezende estão no ca-
minho certo, em defesa da 
aliança com o DEM”, frisou 
Nailton de Oliveira.

Ao contrário do que dizem os defensores da candidatura 
própria, as bases emedebistas são hoje majoritariamente a 
favor da aliança pela reeleição do atual governador
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O governador Ronaldo Caiado tem o apoio das duas lideranças mais importantes 
do MDB, Iris Rezende e Daniel Vilela, hoje a favor do seu projeto de reeleição

Inexperiência e imaturidade levam Mendanha a Marconi
Desde janeiro último, logo 
após ser empossado para 
o 2º mandato como prefei-
to de Aparecida, Gustavo 
Mendanha passou a cum-
prir uma “agenda político-
-eleitoral”, recebendo em 
seus gabinetes prefeitos, 
ex-prefeitos e lideranças 
municipais, de diversos 
partidos, para defender a 
ideia de lançamento de 
candidatura própria, pelo 
MDB, à sucessão estadual.

Sem mesmo consultar 
Daniel Vilela, presidente 
estadual do MDB, nome 
natural do partido para 
uma eventual disputa ao 
Palácio das Esmeraldas, o 
que foi considerado uma 
“deslealdade” ao aliado 
político, Mendanha tem 
insinuado que poderia 
ser a alternativa da opo-
sição a esse projeto elei-
toral, em 2022.

O passo seguinte de 

Mendanha foi percorrer os 
municípios goianos para 
“apresentar-se” aos diri-
gentes partidários e aos 
prefeitos, já que é um po-
lítico desconhecido e, ao 
mesmo tempo, fazer “pro-
paganda” de seu nome 
como pré-candidato a 
governador.

O levantamento do 
Diário de Aparecida mos-
trou que, dos 29 prefeitos 
emedebistas, mostra que 
apenas um – Aleomar Re-
zende, de Mineiros – ma-
nifestou simpatia pelo seu 
projeto eleitoral, assim 
mesmo por razões polí-
ticas locais. Assim, Men-

danha “blefa” quando diz 
que 80% dos prefeitos do 
partido querem candida-
tura própria a governador. 
Ao contrário, 90% estão 
alinhados com o posicio-
namento de Daniel e Iris 
em favor da aliança com o 
DEM caiadista. Apenas ele 
e Aleomar discordam.

Os prefeitos emede-
bistas disseram a Gustavo 
Mendanha: não aceitam 
aliança com o PSDB do 
ex- governador Marconi 
Perillo, algoz do partido 
por 16 anos.

Durante o chamado 
“Tempo Novo”, período em 
que os tucanos ocuparam 

o poder no Estado, a per-
seguição correu solta aos 
emedebistas do interior.

Os líderes municipais 
do partido desconfiam 
que, sem voto e desacre-
ditado, Perillo está por 
trás das pretensões e das 
ambições de Mendanha, 
estimulando-o a uma 
“aventura” às eleições de 
2022, o que vai implicar 
na renúncia do mandato 
de prefeito de Aparecida 
de Goiânia com o exercí-
cio de apenas um ano e 
quatro meses de gestão.

Gustavo Mendanha, efe-
tivamente, não conta com 
apoio de nenhuma lide-
rança expressiva do MDB 
goiano. Até agora apenas 
o deputado estadual Paulo 
Cezar Martins, 1º Secretá-
rio da nova Executiva es-
tadual do partido – está 
alinhado com a ideia da 
candidatura própria.
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Marconi: orientador e  conselheiro de Mendanha Marconi: orientador e  conselheiro de Mendanha

A maioria dos prefeitos quer
fazer parcerias com o governo
Cerca de 90% dos 29 pre-
feitos atuais do MDB res-
paldam a aproximação 
do presidente estadual 
Daniel Vilela e do ex-pre-
feito Iris Rezende com o 
Palácio das Esmeraldas, 
sob o argumento de que 
o partido não tem nome 
competitivo para a dis-
puta à sucessão estadual. 
Sustentam, também, que 
o governador promove 

parcerias, dialoga com 
os municípios e realiza 
uma gestão democrática 
e transparente, o que os 
leva a defender o diálogo 
para alianças eleitorais 
em 2022 com o DEM. Pre-
feitos como Humberto 
Machado (Jataí), Haroldo 
Naves (Campos Verdes), 
Pábio Mossoró (Valpa-
raíso de Goiás e Edson 
Guimarães (Pontalina) 

ressaltam que acompa-
nharão a decisão que Da-
niel Vilela tomar sobre as 
eleições de 2022. “O go-
vernador valoriza os pre-
feitos, discute a definição 
das obras, além de ser 
um político ético, hones-
to e com espírito público”, 
lembra Pábio Mossoró, 
um dos emedebistas que 
acompanha Caiado des-
de a campanha de 2018.
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Produção industrial em Goiás apresenta 
o maior crescimento do país, em maio

a produção industrial 
em Goiás registrou 
alta de 4,8% no mês 

de maio, em comparação 
com abril. Foi o melhor 
resultado entre as regiões 
pesquisadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Na 
mesma comparação, a 
produção nacional apre-
sentou avanço de 1,4%.

O salto no crescimento 
da indústria coloca Goiás 
em primeiro lugar no Bra-
sil. O Estado ficou acima 
de Minas Gerais (4,6%), Ce-
ará (4,4%) e Rio de Janeiro 
(4,3%), além de ter supe-
rado São Paulo (3,9%), 
Mato Grosso (3,4%) e Es-
pírito Santo (2,1%).

“Avançamos na nossa 
capacidade produtiva, in-
dustrial, empresarial e de 
resultados para a popula-
ção”, afirma o governador 
Ronaldo Caiado, que des-
taca os investimentos em 
infraestrutura e nas polí-

ticas de atração de novas 
empresas para a continui-
dade das conquistas alcan-
çadas pelo Estado.

A indústria automobi-
lística se destacou com 
crescimento de 693% no 
mesmo período. Foi o ter-
ceiro aumento consecuti-
vo após 12 quedas segui-
das. O resultado se deve 
às ações do Governo de 
Goiás para fortalecimen-
to do setor. Em novembro 
do ano passado, o gover-
no assinou protocolo de 
intenções com a Caoa, 
instalada no município 
de Anápolis, para expan-
são das instalações e au-
mento de produção.

A Caoa projeta inves-
timentos na ordem de R$ 
1,5 bilhão, o que garantiria 
a geração de mais de 2 mil 
empregos diretos e outros 
25 mil indiretos, além da 
forte contribuição para o 
crescimento da indústria 
goiana, que se verifica ago-

ra nos números do IBGE.

Indústria consolidada
O secretário de Indús-

tria, Comércio e Serviços, 
José Vitti, avalia esse resul-
tado e diz que há espaço 
para registro de mais cres-
cimento. Ele aponta que a 
indústria de biocombus-
tível aumenta sua produ-
ção nesse período do ano, 
o que ajuda nos indicado-
res da indústria.

“Goiás tem uma indús-
tria consolidada, tanto 
a que vem da produção 

de biocombustíveis, bem 
como a de mineração, 
fármacos e automóveis, 
entre outros itens. Todas 
ajudam no salto da nossa 
produção industrial”, disse 
Vitti, que aproveitou para 
parabenizar o empresaria-
do goiano por mais essa 
conquista diante de um 
cenário de crise econômi-
ca recorrente provocado 
pela pandemia.

Destaque também foi 
a indústria extrativa, que 
registrou crescimento de 
7,6% em maio, comparado 

com maio de 2020, com 
incremento da produção 
de ouro, ferroniobío e fer-
roníquel. Setores de pro-
dução industrial química 
também apresentaram al-
tas, a exemplo de produtos 
minerais não-metálicos 
(19,6%) e outros produtos 
químicos (11,9%).

O registro da indústria 
goiana de maio, na com-
paração com o mesmo 
mês de 2020, foi negativo 
(-0,3%), o que se explica 
porque nesse mesmo perí-
odo do ano passado parte 

do setor industrial goiano, 
especialmente na produ-
ção de medicamentos e de 
alimentos, não paralisou 
totalmente as atividades 
em decorrência das medi-
das sanitárias impostas em 
razão da pandemia.

Segundo o IBGE, a pro-
dução da indústria é cal-
culada pela PIM-PF - Pes-
quisa Industrial Mensal 
Produção Física - e reflete 
as alterações das quanti-
dades de bens e serviços 
produzidos pela indústria 
ao longo do tempo.

Indústria automobilística se destaca 
com crescimento de 693%. Colheita 
de cana-de-açúcar e produção 
de biocombustível incrementam 
setor. Brasil registra crescimento 
de 1,4% no mesmo período
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Caiado destaca investimentos em infraestrutura e nas políticas de atração de novas empresas para a continuidade das conquistas alcançadas

acessos ao portal institucional

Relatório registra mais de 80 mil visitas ao site da Alego

O site da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, que 
é um dos meios que ela 
utiliza para se comunicar 
com a sociedade, ganha 
cada vez mais repercussão. 
Novo relatório divulgado 
pela Diretoria de Tecnolo-
gia da Informação sobre 
os acessos ao site da Casa, 
durante o mês de junho 
de 2021, aponta o recebi-
mento de 80.612 visitas, 
18.289 a mais que o mês 
anterior (maio de 2021).

O total de visitantes 
únicos (ou seja, a quanti-
dade de pessoas que visi-
tou o site, sem considerar 
a quantidade de vezes 
que cada um visitou) foi 
de 58.672, os quais visua-
lizaram 176.848 páginas, 
resultando uma média de 
2,19 páginas por visita. A 
duração média de cada 
visita foi de 2 minutos e 
16 segundos. Ao todo, 67% 
das visitas foram de visi-
tantes novos. Ao todo, 80,6% 

dos acessos foram realiza-
dos no Brasil, sendo lidera-
do pelas cidades de Goiânia 
(18,7%) e Brasília (7,2%).

Entre os vários nave-
gadores utilizados pelos 
usuários, a preferência 
ficou dividida, sendo os 
mais usados o Chrome 

(64,9%), seguido por Sa-
fari (15,7%) e Firefox 
(4,8%). A plataforma An-
droid foi a mais usada pe-
los visitantes com 47,9% 
da preferência, seguido 
por Windows com 30,5% 
e por iOS com 18,9%. Nos 
acessos feitos exclusiva-

mente via celular, 71,6% 
usaram o sistema Android 
e 28,3% o sistema iOS.

O conteúdo do Portal 
foi compartilhado pelos 
internautas e as principais 
redes utilizadas foram o 
Facebook (59,4%) e o Ins-
tagram (17,3%). A Casa, in-
clusive, possui perfil oficial 
em ambas as redes, além 
de Youtube e Twitter.

Deputados
Ao disponibilizar in-

formações sobre todas as 
etapas da tramitação dos 
processos legislativos e 
sobre a atuação dos depu-
tados, o Parlamento goia-
no cumpre com o princípio 
da Transparência, um dos 
pilares que a Constituição 
Federal estabelece para 

toda a Administração Pú-
blica. Com os entraves de-
correntes da pandemia de 
covid-19, o portal da Ale-
go tem se firmado como 
instrumento preferencial 
do público que quer saber 
sobre o trabalho dos parla-
mentares estaduais.

Entre os deputados, a 
página mais visitada do 
mês foi a da parlamen-
tar Lêda Borges (PSDB), 
com 597 acessos, seguida 
por Bruno Peixoto (MDB), 
com 373 acessos, e An-
tônio Gomide (PT), com 
350 acessos. Em quarto 
aparece o presidente Lis-
sauer Vieira (PSB) com 
318 acessos e o deputado 
Álvaro Guimarães (DEM) 
pontua na quinta coloca-
ção com 286 acessos.
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Durante o mês de junho de 2021 foram registrados 80.612 visitas, 18.283 a 
mais que o mês anterior. Ao todo, 67% das visitas foram de visitantes novos

Crescem os acessos da população ao 
site da Assembleia Legislativa de Goiás. 
É o que aponta o mais novo relatório 
apresentado pela diretoria de 
Tecnologia da Informação da Casa
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voto impresso 

Partidos divulgam nota em defesa 
da democracia e do sistema eleitoral

o presidente da Câ-
mara dos Depu-
tados, Arthur Lira 

(PP-AL), e os presidentes 
de oito partidos divulga-
ram nota neste sábado 
(10) reafirmando a im-
portância das instituições 
brasileiras, dos valores 
democráticos e do siste-
ma eleitoral do país. 

Segundo Lira, as insti-
tuições brasileiras não se 
abalarão com declarações 
públicas e oportunismo. 
“Enfrentamos o pior desa-
fio da história com milha-
res de mortes, milhões de 
desempregados e muito 
trabalho a ser feito”, disse.  

Arthur Lira disse que “em 
uma hora tão dura como a 
que vivemos hoje, saibamos 
todos que o Brasil sempre 
será maior do que qualquer 
disputa política. Tenhamos 
todos, como membros dos 
poderes republicanos, res-
ponsabilidade e serenidade 

para não causar mais dor e 
sofrimento aos brasileiros”.

As manifestações ocor-
rem após declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre supostas fraudes 
nas eleições de 2014. 
Bolsonaro disse que, sem 
voto impresso auditável, 
o Brasil pode não ter o 
pleito de 2022.  A nota é 
assinada pelo MDB, PSDB, 
Novo, PSL, PV, Solidarie-
dade e Cidadania.  

“Temos total confiança 
no sistema eleitoral brasi-
leiro, que é moderno, céle-
re, seguro e auditável. São 
as eleições que garantem 
a cada cidadão o direito de 
escolher livremente seus 
representantes e gestores. 
Sempre vamos defender 
de forma intransigente 
esse direito, materializado 
no voto. Quem se colocar 
contra esse direito de livre 
escolha do cidadão terá a 
nossa mais firme oposi-

ção”, afirma o documento.

Congresso Nacional
O presidente do Con-

gresso Nacional, senador 
Rodrigo Pacheco reiterou, 
nessa sexta-feira (9), a 
independência entre os 
Poderes e afirmou que o 
Parlamento “não admitirá 
qualquer atentado a essa 
independência”. 

“Quero afirmar a inde-
pendência do Parlamento 
brasileiro, do Congresso 
Nacional, que não admitirá 
qualquer atentado a essa 
independência e, sobre-
tudo, às prerrogativas dos 
parlamentares. [Prerroga-
tivas] de palavras, opiniões 
e votos que, naturalmente, 
devem ser resguardados 
numa democracia.”, disse. 

CPI
As declarações dos par-

tidos foram feitas após 
episódio que gerou atrito 
entre Executivo e Legisla-
tivo nesta semana. Durante 
sessão da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, o presiden-
te do colegiado, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), fa-
lou sobre suposto envol-

vimento de militares em 
suspeitas de fraude na 
compra de vacinas pelo 
Ministério da Saúde.

Horas depois, o ministro 
da Defesa, general Braga 
Netto, e os comandantes 
das três Forças – Marinha, 
Exército e Aeronáutica – di-
vulgaram nota condenando 
as declarações de Aziz. Na 
nota, afirmaram que “as For-
ças Armadas não aceitarão 
qualquer ataque leviano às 
Instituições que defendem 
a democracia e a liberdade 
do povo brasileiro”.

Aziz se defendeu, afir-
mando que não fez uma 
generalização às Forças Ar-
madas, tendo, na verdade, 
referido-se a uma minoria.  
No dia seguinte, o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), disse ter 
esclarecido o assunto em 
conversa com o ministro da 
Defesa, Walter Braga Netto.

“Ressaltamos a impor-
tância do diálogo e do res-
peito mútuo entre as ins-
tituições, base do Estado 
democrático de direito, que 
não permite retrocessos. 

Texto é assinado por oito partidos e 
pelo presidente da Câmara
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Segundo Lira, as instituições brasileiras não se abalarão com declarações públicas e oportunismo. “Enfrentamos 
o pior desafio da história com milhares de mortes, milhões de desempregados e muito trabalho a ser feito”, disse

congresso nacional

Presidente do Senado defende independência entre os Poderes

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, fez um 
pronunciamento em defe-
sa da independência dos 
Poderes e, sobretudo, do 
direito de os parlamenta-
res emitirem suas opini-
ões. Pacheco afirmou que 
o Congresso “não admitirá 
qualquer atentado a essa 
independência”.

“Quero afirmar a inde-
pendência do Parlamento 
brasileiro, do Congresso 
Nacional, que não admi-
tirá qualquer atentado a 
essa sua independência 
e, sobretudo, às prerro-
gativas dos parlamen-
tares. [Prerrogativas] de 
palavras, opiniões e vo-
tos que, naturalmente, 
devem ser resguardados 
numa democracia.”

As declarações do pre-
sidente do Senado foram 
feitas após episódio que 
gerou atrito entre Execu-

tivo e Legislativo nesta 
semana. Durante sessão 
da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia, o presidente 
do colegiado, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), fez 
críticas ao suposto en-
volvimento de militares 
em suspeitas de fraude 
na compra de vacinas 
pelo Ministério da Saúde.

Horas depois, o ministro 
da Defesa, general Braga 
Netto, e os comandantes 
das três Forças – Marinha, 
Exército e Aeronáutica – 
divulgaram uma nota con-
denando as declarações 
de Aziz. Na nota, afirmaram 
que “as Forças Armadas 
não aceitarão qualquer 
ataque leviano às Institui-
ções que defendem a de-
mocracia e a liberdade do 
povo brasileiro”.

Aziz se defendeu, afir-
mando que não fez uma 

generalização às Forças 
Armadas, tendo, na ver-
dade, referido-se a uma 
minoria. No entanto, Aziz 
e seus colegas sentiram 
falta de uma posição 
mais firme de Pacheco e 
uma defesa mais contun-
dente em relação ao pre-
sidente da CPI.

“Temos compromissos 
inarredáveis. O compro-
misso com a República 
brasileira, com seus fun-
damentos de soberania, de 
cidadania, de dignidade da 

pessoa humana, dos valo-
res sociais do trabalho, da 
livre iniciativa do plura-
lismo político, que é algo 
fundamental. E, igualmen-
te, uma separação entre os 
Poderes. Uma separação 
que não signifique desu-
nião, mas que signifique o 
respeito de cada Poder em 
relação ao outro no que 
toca à atribuição do outro”, 
disse Pacheco. Para ele, o 
episódio envolvendo Aziz 
e os militares está esclare-
cido e encerrado.

Recesso 
parlamentar

Pacheco também falou 
sobre a possibilidade de 
funcionamento ininterrupto 
da CPI, mesmo havendo re-
cesso parlamentar, previsto 
para o período de 17 a 31 
deste mês. Ele explicou que, 
caso o Congresso vote a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) antes do início do re-
cesso, a CPI deverá ter suas 
atividades suspensas, bem 
como seu prazo de duração. 
Este voltaria a correr em 
agosto, quando os trabalhos 
fossem retomados.

Contudo, há a possibi-
lidade de a CPI continuar 
trabalhando, caso a LDO 
não seja votada até o dia 
16 de julho. Neste caso, 
haveria o chamado “reces-
so branco”, ocasião em que 
a CPI poderia manter-se 
em funcionamento, a de-
pender de seus membros.

Voto impresso
Pacheco também se 

manifestou a favor do 

direito de opiniões di-
vergentes em relação à 
adoção do voto impres-
so, defendido pelo pre-
sidente da República. O 
presidente do Congresso 
destacou que a decisão 
do Parlamento sobre o 
tema deverá ser respei-
tada. Uma proposta de 
emenda à Constituição 
(PEC) sobre esse assunto 
tramita na Câmara.

Questionado por jor-
nalistas, Pacheco se po-
sicionou contrário a teo-
rias de que as eleições de 
2014 foram fraudadas e 
afirmou sua confiança no 
sistema eleitoral vigente. 
Além disso, assegurou que 
as eleições de 2022 serão 
realizadas, com ou sem a 
aprovação do voto impres-
so. “As eleições acontece-
rão, porque isso é um co-
mando constitucional. Há 
uma imposição de eleições 
periódicas, de voto direto 
e secreto. E não podemos 
tirar do povo brasileiro o 
direito de escolher seus 
representantes”.
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Pacheco falou sobre a possibilidade de funcionamento 
ininterrupto da CPI, mesmo havendo recesso parlamentar

Pacheco defendeu ainda direito de 
parlamentares emitirem suas opiniões
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“Maratona de Vacinação” imuniza 
 6,5 mil e chega à faixa de 41 anos

a maratona de vaci-
nação contra Co-
vid-19 da Prefeitura 

de Goiânia foi encerrada 
neste domingo (11/7) com 
a aplicação de 6,5 mil do-
ses de imunizantes. Outras 
8 mil pessoas estão agen-
dadas para recebimento 
da primeira dose amanhã 
(12/7) e terça-feira (13/7). 
Também haverá drive-thru 
no Passeio das Águas, das 
8 às 15 horas, sem agenda-
mento para vacinação de 
pessoas com  41anos ou 
mais, sem comorbidades.

O prefeito Rogério Cruz 
agradeceu a dedicação de 
toda a equipe de saúde da 
Prefeitura de Goiânia. “Gra-
ças a esse esforço conjunto 
alcançamos, ainda ontem, 
a faixa etária de 41 anos 
e avançaremos ainda mais 
na vacinação. Já temos 8 
mil atendimentos agenda-
dos para os próximos dias”, 

afirmou o prefeito.
O secretário de Saúde, 

Durval Pedroso, também 
destacou o objetivo da 
força-tarefa. “Foi uma ação 
importante, pois colaborou 
com pessoas que não têm 
condição de ir aos postos ou 
ao drive thru durante a se-
mana. Seis mil e quinhen-
tos goianienses tomaram 
a primeira dose nessas 24 
horas”, comemorou.

A vacinação contra Co-
vid-19 segue normalmen-
te para pessoas de 41 anos 
ou mais. No site da Pre-
feitura, há um novo canal 
para agendamento. Além 
do aplicativo Prefeitura 
24 horas, pré-cadastros e 
agendamentos podem ser 
realizados também pelo 
Portal da Prefeitura de 
Goiânia (goiania.go.gov.br). 

Para utilizar o serviço de 
agendamento via web, a 
pessoa deve acessar o link 

disponível na página inicial 
do Portal da Prefeitura, inse-
rir o CPF e a mesma senha 
usada para acessar o aplica-
tivo Prefeitura 24 horas. 

Caso ainda não tenha se 
cadastrado para acessar o 
app, é  possível criar uma 
nova conta diretamente na 

página do serviço online. 
Para quem já fez o pré-
-cadastro pelo aplicativo, 
não é necessário realizar 
novo cadastramento, uma 
vez que o aplicativo e o 
site compartilham a mes-
ma base de dados. 

Se o cidadão estiver na 

faixa etária de imunização, 
o pré-cadastro fica verde 
e com agendamento libe-
rado. Basta clicar no nome 
para escolher local, data e 
horário da vacinação. 

Se o nome estiver si-
nalizado em vermelho, 
não será possível realizar 

o agendamento. Nesse 
caso, é preciso aguardar a 
liberação de novas doses 
de vacina ou, ainda, espe-
rar o período de vacina-
ção para sua faixa etária. 
O nome assinalado em 
azul indica que o agenda-
mento já foi realizado.

Nesta segunda, 12, haverá drive-thru 
no Passeio das Águas, das 8 às 15 
horas, sem agendamento Fe
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“Graças a esse esforço conjunto alcançamos, ainda ontem, a faixa etária de 41 anos e avançaremos ainda mais na 
vacinação.  Já temos 8 mil atendimentos agendados para os próximos dias”, agradeceu o prefeito Rogério Cruz

coMBaTe Às aGLoMeRaÇÕes

Prefeitura fecha boates e bares na capital 
em blitz de fiscalização no fim de semana

Em ação fiscal realizada 
na noite desta sexta-feira 
(9/7) e madrugada de sá-
bado (10/7) equipes da 
Central de Fiscalização de 
Combate à Covid-19 em 
Goiânia receberam seis 
denúncias de aglomeração 
em bares, boates e espaços 
de eventos na capital, em 
desrespeito aos decretos 
estaduais e municipais que 
suspendem essas ativida-
des em virtude da pande-
mia do coronavírus. Duran-
te ação, o proprietário de 
uma boate e um DJ foram 
conduzidos à Central de 
Flagrantes de Goiânia por 
crime de Infração de Medi-

da Sanitária Preventiva.
Das denúncias rece-

bidas, cinco foram con-
firmadas, sendo duas de 
funcionamento de boates, 
estabelecimentos que es-
tão proibidos na capital, 
um bar e uma distribui-
dora de bebidas, além de 
uma festa clandestina com 
mais de 300 pessoas no lo-
cal. Os responsáveis pelos 
estabelecimentos comer-
ciais fechados e autuados, 
bem como o responsável 
pela chácara onde acon-
tecia a festa clandestina 
receberam multas que 
podem ultrapassar R$10 
mil, dobrando em caso de 

reincidência.
Durante a ação, os au-

ditores fiscais das Secre-
tarias de Planejamento 
Urbano e Habitação (Se-
planh) e Saúde (SMS) e 
da Agência Municipal de 
Meio Ambiente (AMMA) 
encontraram mais de uma 
centena de pessoas, sobre-
tudo jovens, desrespeitan-
do a determinação de uso 
de máscaras de proteção. 
Destas, 29 foram identifi-
cadas e qualificadas pelos 
agentes da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia 
(GCM), que dava apoio à 
ação, e serão autuadas e 
multadas pela Vigilância 
Sanitária municipal no va-
lor de R$110,00.

A ação da Central tam-
bém contou com apoio da 
Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás e segue 
durante o fim de semana.
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Durante a ação, os auditores fiscais encontraram mais de uma centena de pessoas, 
sobretudo jovens, desrespeitando a determinação de uso de máscaras de proteção

em evento realizado na região oeste da 
cidade, auditores fiscais encontraram 
mais de 300 pessoas aglomeradas e 
muitas sem máscaras de proteção
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FUTeBoL & PoLÍTICA

Argentina venceu a Copa América,  
mas Caiado também foi vencedor

3 MÁFIAS ENVOLVI-
DAS - Deu Argentina 
na decisão da Copa 

América, sábado 10 de ju-
lho, num tira-teima entre 
as seleções da CBF e da 
AFA, as enroladas entida-
des comandantes do fute-
bol nos países presentes 
na final. A Conmebol, outra 
tradicional matriz de ro-
los, convenceu o governo 
do Rio de Janeiro a acei-
tar público no Maracanã, 
a primeira experiência do 
gênero após a decisão da 
Taça Libertadores de 2020 
no mesmo estádio.

REFLETORES NO 
FIM DO TÚNEL 

Um mês atrás, o cená-
rio era completamente o 
oposto do que se poderia 
chamar de sucesso da re-
alização da mais antiga 
competição continental. 
Mas parece que, após pri-
sões e o afastamento de 
um caboclo assediador 
na confederação brasi-
leira, as entidades geral-
mente podres não mais 
cheiram tão mal.

ERROU QUEM 
TORCEU CONTRA 

Previa-se o caos. Milha-
res de pessoas infectadas 

por jornalistas internacio-
nais, que transmitiriam os 
jogos e, simultaneamen-
te, a Covid 19. Comitivas 
das seleções inundando 
as cidades-sede com no-
vas cepas de coronavírus. 
Nada disso ocorreu. Ney-
mar e Messi foram esco-
lhidos os melhores atle-
tas do torneio, que só foi 
possível porque alguns 
tiveram a visão de que 
anfitrionar a competição 
seria bom. Um deles foi o 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado.

GLOBO DE 
UM LADO... 

Diversos Estados refu-
garam o torneio porque 
seus dirigentes preferi-
ram evitar o confronto 
com o Grupo Globo, que 
capitaneou a campanha 
contra. Ou seja, um dos 
maiores e melhores con-
glomerados de comuni-
cação do planeta com-
bateu e poucas pessoas 
com mandato tiveram a 
coragem de o contradizer.

... BOLSONARO 
DE OUTRO

As qualidades da opo-
sição foram ressaltadas 
pela turma do outro lado, 

capitaneada pelo ainda 
presidente Jair Bolsonaro 
e seus fanáticos. A copa 
foi salva pela serenidade 
dos alheios aos extremos, 
com destaque para Ronal-
do Caiado. Houve choro 
de crocodilo e ranger 
de facetas, mas o líder 
goiano se manteve firme. 
Revelou-se correto: nem 
a Globo é lixo (aliás, pelo 
contrário) como os bolso-
minions espalham, nem 
Bolsonaro errou, como foi 
repetido à exaustão.

CUIDADOS 
EFICAZES

A tranquilidade de Ro-
naldo Caiado era originária 
da miríade de exigências 
para o controle sanitário. 
O respeito a protocolos 
como testes, vacinas, uso 
de máscaras e, depen-
dendo dos personagens, 
distanciamento e cuidado 
com as mãos. As providên-
cias mostraram sua efi-
cácia desde o início, com 
seleções refazendo elenco 
após exames detectarem 
integrantes contaminados. 
O item continua válido 
para imprensa e demais 
trabalhadores das diver-
sas áreas dos eventos. O 
resultado foi uma série 
de aglomerações sem da-

nos à saúde pública.

MESSI NO CAMPO 
DO ATLÉTICO? 
NÃO TEM PREÇO

Goiás lucrou além dos 
dividendos recebidos por 
quem atendeu direta-
mente os ilustres turistas. 
Circularam pelo mundo 
as notícias, com destaque 
para as imagens de Messi 
dando passes para compa-
nheiros marcarem. E seu 
golaço? Merece placa na 
entrada no Estádio Olím-
pico. Ficarão na História 
as visitas do craque ar-
gentino ao Atlético Clube 
Goianiense. Não precisa 
gostar do Dragão para se 
encantar com Messi nas 
dependências do ACG, 
após um treino, sentado 
numa cadeira de plástico 
e jogando conversa fora 
com os colegas de time ao 
redor de uma mesa idem. 
Os escolhidos pelo técnico 
Tite vieram a Goiânia re-
presentar o chamado “Bra-
sil de chuteiras”. Pena que 
Neymar não tenha entrado 
na partida, mas por esco-
lha do treinador, não pelas 
frescuras espalhadas so-
bre a situação do gramado.

SURPRESA: BONS 
JOGOS E LANCES 
MEMORÁVEIS 

Para desespero dos anti, 
houve jogos acima da mé-
dia até das Eliminatórias 
para o Mundial 2022 com 
os mesmos participan-
tes. Aconteceram jogadas 
inesquecíveis de Messi e 
Neymar, aqui citados como 
representantes dos ases 
das demais nações, como 
a Colômbia (3º colocada), 
Peru (4º), Uruguai, Chile... 
Brasil e Argentina honra-
ram as tradições de em-
bate duríssimo, decidido 
mais por falha de joga-
dor nacional que mérito 
do atacante hermano no 
belo gol por cobertura. 
Só que, na hora das co-
memorações, um goiano 
pode erguer a taça da vi-
tória sobre os pessimis-
tas embasados apenas 
na torcida contra: Ronal-
do Caiado trouxe a Copa 
América para Goiás.

Por Nilson Gomes

Governador acertou na decisão de 
apoiar a realização do torneio e na 
garantia de que não seriam criadas 
condições para propagar  a Covid-19 
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Final da Copa América acabou sendo uma partida histórica, com 
a Argentina de Lionel Messi se impondo ao Brasil de Neymar
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O governador Ronaldo Caiado 
trouxe jogos da Copa América 
para Goiás, mas dentro de 
rigorosos protocolos sanitários
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meio ambiente

Goiás participa de pesquisa internacional 
pela sustentabilidade do planeta

ao se falar em meio 
ambiente, dois te-
mas são trazidos à 

tona: mudanças climáti-
cas e aquecimento global. 
A gravidade destes fenô-
menos exige providên-
cias imediatas ao redor 
do mundo para encontrar 
um equilíbrio entre a sus-
tentabilidade e a questão 
ambiental. Os biocombus-
tíveis são uma das poucas 
opções de descarboniza-
ção para o transporte no 
curto e médio prazo, mas 
frequentemente são cri-
ticados por provocarem 
mudanças no uso da ter-
ra: a substituição do uso 
de terras agrícolas de alta 
qualidade que produzem 
alimentos para atender ao 
crescente aumento da po-
pulação mundial, pelo cul-
tivo de plantas energéticas 
para produção dos biocom-
bustíveis. Por outro lado, 
significativas extensões 
de áreas contaminadas, 
principalmente por me-
tais pesados, permanecem 
sem uso em todo o plane-
ta, seja em decorrência da 
produção agroindustrial, 
uso de agrotóxicos, aterros, 
locais de mineração, locais 
industriais abandonados, 
entre outros.

Consórcio 
Horizonte 2020

Em um esforço conjun-
to, universidades, indús-
trias, organizações não 
governamentais, institutos 
de pesquisas e empresas 
de várias partes do mundo 
se uniram e constituíram 
um consórcio internacio-
nal para a execução de um 
projeto de pesquisa. O pro-
jeto, viabilizado por meio 
do Programa Horizonte 

2020 – da União Europeia, 
tem como objetivo promo-
ver o uso de novas plantas 
com potencial bioenergé-
tico para a fitorremedia-
ção (descontaminação) de 
áreas degradadas por me-
tais tóxicos. A técnica da 
fitorremediação consiste 
no uso de plantas e suas 
interações para ajudar a 
extrair contaminantes de 
solos, águas e até mesmo 
do ar.

O projeto proposto é 
inovador e capaz de ofe-
recer soluções sustentá-
veis integradas para vá-
rios problemas. O que o 
consórcio busca é identi-
ficar culturas/plantas que 
sejam ao mesmo tempo 
capazes de descontami-
nar o solo (principalmen-
te os contaminados por 
metais pesados) e que a 

biomassa produzida pos-
sa se transformar em um 
biocombustível limpo 
viável para comercializa-
ção. Espera-se aumentar 
as terras disponíveis para 
a agricultura, ao mes-
mo tempo que produzirá 
biocombustíveis que não 
alterem indiretamente no 
uso da terra.

Apoio da Fapeg
O estado de Goiás faz 

parte desta parceria que 
envolve países como a 
Grécia, Itália, Escócia, 
Luxemburgo, Alemanha, 
Ucrânia e Canadá. Goiás 
representa o Brasil nesta 
rede, e sua participação 
foi possível por meio da 
adesão da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Goiás (Fapeg), via 
Conselho Nacional das 

Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Con-
fap), ao Horizonte 2020, 
o maior programa de 
pesquisa e inovação da 
União Europeia.

O H2020 tem como 
estratégia apoiar pesqui-
sas de ponta capazes de 
promover o crescimento 
inteligente, sustentável e 
inclusivo. O projeto regio-
nal será parte importante 
do projeto maior, uma vez 
que envolve um clima 
tropical (diferentemen-
te da maioria das outras 
áreas focais) e com uma 
espécie diferente utili-
zada para a produção de 
biocombustível (cana-de-
-açúcar). A importância da 
equipe goiana no projeto 
é para representar as-
pectos do sul global para 
consolidação dos resulta-

dos da pesquisa.
A Fapeg lançou o edi-

tal Horizonte 2020-LC-
-SC3-2018-2019-2020 
– Building a low-carbon, 
climate resilient future: 
secure, clean and efficient 
energy que teve apenas 
uma proposta selecio-
nada, a do pesquisador 
Maico Roris Severino, da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT) da Uni-
versidade Federal de Goi-
ás (UFG), no projeto glo-
bal ContaminatEd land 
Remediation through 
Energy crops for Soil im-
provement to liquid bio-
fuel Strategies (CERESiS) 
– Estratégias de remedia-
ção de terras contamina-
das por meio de culturas 
energéticas para melho-
ria do solo para produção 
de biocombustível líqui-

do, que será desenvolvi-
do em rede, nos próximos 
42 meses. O pesquisador 
receberá da Fapeg um 
fomento no valor de R$ 
218.480,00 para aquisi-
ção de material perma-
nente nacional, análises 
laboratoriais, passagens 
aéreas, diárias no Brasil e 
exterior e bolsa de dou-
torado para uma aluna do 
curso de Agronomia.

Para Maico Severino 
“editais desta natureza são 
de extrema importância 
para a ciência, a acade-
mia e comunidade goiana, 
pois ao mesmo tempo em 
que permite o desenvol-
vimento de conhecimento 
de ponta em parceria com 
pesquisadores internacio-
nais, também permite a 
qualificação dos recursos 
humanos brasileiros por 
poderem desenvolver ati-
vidades com tais grupos 
de pesquisa. Além, tam-
bém, de contribuir com a 
internacionalização das 
instituições e das pes-
quisas goianas”.

Pilares da pesquisa
Os pesquisadores vão 

trabalhar em três pilares. 
O pilar de fitorremediação 
identificará uma gama de 
safras energéticas pro-
missoras, com foco nos 
principais contaminantes 
em todo o mundo. Eles 
vão avaliar a adequação 
e eficácia de várias espé-
cies convencionais e novas 
culturas energéticas para 
fins de fitorremediação em 
terras contaminadas por 
uma variedade de poluen-
tes. Eles serão testados no 
Norte, Sul, Leste Europeu 
e Brasil, com amostras ca-
racterizadas e convertidas 
em biocombustíveis.

A proposta, selecionada pelo programa da união europeia (horizonte 2020) e Fapeg, prevê o uso de 
plantas com potencial bioenergético para a descontaminação de solos degradados por metais tóxicos. e 

que a biomassa produzida possa se transformar em um biocombustível limpo viável para comercialização
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Espera-se aumentar as terras disponíveis para a agricultura, ao mesmo tempo que produzirá biocombustíveis que não alterem indiretamente no uso da terra
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consumidor

Operação Petróleo Real fiscaliza 
postos de combustíveis em Goiás

A Delegacia de Re-
pressão a Crimes 
Contra o Consu-

midor (Decon), em ação 
integrada com a Polícia 
Militar de Goiás, Procon 
Goiás e Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), defla-
grou, na última quinta-
-feira (08), a Operação 
Petróleo Real com o ob-
jetivo de fiscalizar irre-
gularidades na venda de 
combustíveis ao consu-
midor final. A força-tarefa 
inspecionou 12 postos de 
combustíveis em Goiás, 
sendo oito deles na capi-
tal e quatro em Anápolis.

A ação objetivou verifi-
car regularidade relacio-
nada à qualidade e quan-
tidade dos combustíveis 
entregues ao consumidor, 

bem como, o dever de in-
formação clara, ostensiva 
e precisa no que se refere 
aos preços dos combus-
tíveis. Foi fiscalizado, na 
ocasião, o cumprimento do 
Decreto 10.634, que trata 
sobre a transparência na 
divulgação dos preços por 
este segmento.

Na ação da última 
quinta (8), foram lavra-
dos dois termos circuns-
tanciados de ocorrência 
pela prática dos crimes 
de publicidade enganosa 
e falsa informação sobre 
o preço do produto, sendo 
conduzidos dois gerentes 
de postos à Decon. Os 
proprietários dos postos 
foram intimados a com-
parecer à Delegacia nos 
próximos dias.

O Procon Goiás autuou 
quatro postos pela práti-
ca de diversas infrações.  
As irregularidades encon-
tradas foram: ausência de 
informações claras sobre 
descontos oferecidos por 
meio de aplicativos, in-

formação divergente so-
bre a diferença porcentu-
al entre o preço do litro 
da gasolina e do etanol, 
prazo de validade venci-
do, produtos sem especi-
ficação, entre outras.

A ANP inspecionou 

aproximadamente 90 
bicos e 50 testes de 
qualidade de combustí-
veis, resultando em duas 
autuações por falta de 
equipamentos para aná-
lise e uma interdição de 
bomba de combustível 

por inadequação de fun-
cionamento.

O Procon informa 
que as ações integra-
das continuam a fim de 
garantir a aplicação da 
lei e a defesa dos con-
sumidores goianos.

entre as irregularidades encontradas 
constam: ausência de informações 
claras sobre descontos oferecidos 
por meio de aplicativos, e produtos 
com prazo de validade vencido
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Ação integrada contou com a participação da ANP, Decon, Procon e PM de Goiás

estrAdAs

No Entorno do DF, Caiado inaugura e lança obras de 
infraestrutura rodoviária avaliadas em R$ 5 milhões

O governador Ronaldo Caia-
do inaugura, nesta segunda-
-feira (12/07), a restauração 
de um trecho da GO-225, 
em Santo Antônio do Des-
coberto, e autoriza o início 
da recuperação da GO-547, 
em Águas Lindas de Goiás, 
no Entorno do Distrito Fe-
deral (DF). Os investimen-
tos das obras de infraes-
trutura rodoviária somam 
quase R$ 5 milhões.

Em Santo Antônio do 
Descoberto, às 8h, o gover-
nador entrega a restauração 

de um trecho de 2,8 quilô-
metros no perímetro urba-
no da GO-225. O valor apli-
cado ao empreendimento é 
de R$ 1.008.514,55.

Depois, às 10h, lança as 
obras de recuperação da 
GO-547, no perímetro urba-
no de Águas Lindas de Goiás 
e ainda na chamada Ligal 
Norte, que vai do municí-
pio até a divisa do Estado 
com o DF. O trecho englo-
ba quase 13 quilômetros e 
contará com investimen-
tos de R$ 3.817.212,90. 
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Caiado entrega e lança obras de infraestrutura rodoviária, em Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF

Agenda, nesta segunda-feira (12/07), 
começa às 8h, com entrega da recuperação 
de trecho da Go-225, em Santo Antônio 
do descoberto. depois, às 10h, governador 
autoriza início da recuperação da Go-547, 
em Águas Lindas de Goiás  
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Espaço

Bilionário faz 1º voo espacial a 
bordo da nave da Virgin Galactic

o bilionário Richard 
Branson foi, neste 
domingo, ao espa-

ço a bordo da nave da sua 
empresa Virgin Galactic. 
A viagem durou cerca de 
uma hora e foi realizada 
com sucesso. Branson é 
o primeiro bilionário a 
inaugurar as viagens tu-
rísticas ao espaço.

No final desta manhã 
(no horário de Brasília), o 
britânico Richard Bran-
son partiu para o espaço 
a bordo da nave da sua 
empresa, Virgin Galactic. 
O SpaceShipTwo aterrizou 
no Novo México cerca de 
uma hora depois.

Branson, de 70 anos, 
com dois pilotos e três 
especialistas da empresa 
Virgin Galactic atingiram 
uma altitude de cerca de 
88 quilômetros. Viajaram 
na vertical a uma veloci-

dade três vezes superior à 
do som, o que foi suficien-
te para conseguirem uns 
minutos de gravidade zero.

O lançamento do fo-
guetão VSS Unity foi, para 
a empresa, a quarta mis-
são tripulada além da at-
mosfera terrestre, mas a 

primeira com passageiros.
Este era um sonho para 

Branson, que é o primei-
ro milionário a tornar-se 
astronauta e a inaugurar 
viagens turísticas ao es-
paço. “Dezessete anos de 
trabalho árduo que nos 
trouxeram até aqui”, disse 

o empresário inglês.
Branson ganhou a cor-

rida do seu rival Jeff Be-
zos, fundador da Amazon, 
que tem viagem marcada 
para o espaço daqui a 
nove dias, a bordo de um 
foguete da própria em-
presa, Blue Origin.

A presença de Richard 
Branson no voo inaugural 
é uma afirmação de con-
fiança aos investidores 
e aos que já reservaram 
viagens espaciais. Branson 
afirmou várias vezes que 
o sucesso desta viagem 
inauguraria uma nova era 

nas viagens espaciais.
A empresa Virgin Galac-

tic, inaugurada em 2004, 
está determinada a iniciar 
as viagens comerciais ao es-
paço no próximo ano. Cen-
tenas de pessoas já reser-
varam bilhetes, que custam 
cerca de US$ 250 mil.

Richard Branson 
inaugurou as 
viagens turísticas 
ao espaço
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Branson ganhou a corrida do seu rival Jeff Bezos, fundador da Amazon, que tem viagem marcada para o espaço daqui a nove dias, a bordo de um foguete da própria empresa

nomEação

Joseph Lambert é nomeado presidente interino do Haiti

O Senado haitiano no-
meou Joseph Lambert, 
atual chefe da Câmara 
Alta, como presidente in-
terino do Haiti e negou a 
autoridade do primeiro-
-ministro interino, Claude 
Joseph, que se encontra 
no poder desde o assas-
sinato de Jovenel Moise.

A resolução, assinada 
por oito dos dez sena-
dores que ainda estão 
ativos, diz que Claude 
Joseph foi afastado do 
cargo na segunda-feira 
(5), no último decreto 
assinado por Moise an-
tes do seu assassinato 
na quarta-feira (7).

A resolução afirma que 
Lambert assumirá o cargo 
de chefe de Estado até 

7 de fevereiro de 2022, 
data em que terminaria 
o mandato de Jovenel 
Moise. Sua primeira ta-
refa será criar um go-
verno com a missão de 
organizar eleições.

De acordo com o texto, 
Claude Joseph não pode 
exercer as funções de 

primeiro-ministro desde 
segunda-feira passa-
da, quando o presiden-
te Moise nomeou Ariel 
Henry para o cargo por 
decreto, mas ele não 
foi empossado antes da 
morte do presidente.

Após o assassinato, 
Claude Joseph foi coloca-

do no comando do gover-
no, apoiado pela polícia e 
pelo Exército, e recebeu 
o apoio da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), dos Estados Uni-
dos e de outros países 
para exercer as funções.

O Senado é o único ór-
gão do país com funcio-

nários eleitos, mas des-
de janeiro de 2020 não 
tem poderes para tomar 
decisões devido à falta 
de quórum.

A Câmara dos Deputa-
dos e dois terços do Se-
nado deveriam ter sido 
renovados em 2019, mas 
as eleições foram adiadas 
devido à instabilidade 
política que o país atra-
vessava naquele momen-
to, o que levou ao encer-
ramento da legislatura.

As autoridades haitia-
nas disseram que pedi-
ram ajuda aos Estados 
Unidos e às Nações Uni-
das, para que enviassem 
tropas a fim de garantir 
a segurança em locais 
estratégicos, como por-
tos, aeroportos, termi-
nais petrolíferos e setor 
de transportes.

O assassinato do pre-
sidente haitiano, em sua 
residência, desestabili-
zou ainda mais o país 
mais pobre do continente 

americano, e levou o go-
verno haitiano a declarar 
estado de sítio por um 
período de 15 dias.

Magnatas e 
ex-senadores 
interrogados

Um procurador do Hai-
ti convocou dois magna-
tas, Réginald Boulos e Di-
mitri Vorbe, e os antigos 
senadores da oposição 
Youri Latortue e Steven 
Benoît para prestarem 
depoimento sobre a mor-
te do presidente.

Os quatro, conhecidos 
opositores de Jovenel 
Moise, foram convocados 
para a próxima segunda-
-feira (12) pelo procura-
dor Bed-Ford Claude, do 
Tribunal de Primeira Ins-
tância de Porto Príncipe.

O procurador convo-
cou também quatro che-
fes da polícia e militares 
responsáveis pela segu-
rança de Moise. 
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Após o assassinato, Claude Joseph foi colocado no comando do governo, apoiado pela polícia e pelo Exército

Nome de Lambert, 
chefe da Câmara 
Alta, foi aprovado 
pelo Senado
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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

Itália derruba Inglaterra em 
casa e conquista a Eurocopa

Após 53 anos do seu 
primeiro - e até hoje 
único - título da Eu-

rocopa, a Itália voltou a 
sentir o gostinho de ser 
campeã continental de 
seleções. E foi com brio: 
jogando em território ad-
versário, a Azzurra saiu 
atrás da Inglaterra logo 
no começo da partida, mas 
igualou no segundo tem-
po e venceu nos pênal-
tis (3 a 2), contando com 
duas defesas do goleiro 
Gianluigi Donnarumma.

Jogando em casa, no 
Estádio Wembley, em Lon-
dres, diante de um público 
de mais de 67 mil pesso-
as, a Inglaterra viu o jogo 
começar da melhor forma 
possível. Antes de se com-
pletarem dois minutos de 
partida, Trippier cruzou da 
direita e Luke Shaw pegou 
de primeira, do outro lado 
do campo, para completar 

para o gol, contando com 
um leve desvio na trave 
direita italiana.

A vantagem precoce no 
placar permitiu aos ingle-
ses adotar uma postura 
mais cautelosa, procuran-
do reagir às investidas 
italianas. Quando acon-
teceram, elas pararam no 
goleiro Jordan Pickford, 
um dos destaques da final.

Mas Pickford não conse-
guiu conter um insistente 

ataque italiano aos 22 da 
segunda etapa. Após co-
brança de escanteio, Verratti 
cabeceou, o goleiro fez boa 
intervenção, a bola resvalou 
na trave e sobrou para Bo-
nutti, na pequena área, com-
pletar para as redes.

A igualdade no placar 
se estendeu até o fim do 
tempo regulamentar e dos 
30 minutos da prorrogação, 
com os dois times preferin-
do não se arriscar. Tudo fi-

cou para as penalidades.
Pickford foi o primeiro 

a defender uma cobrança 
(de Belotti). Dois jogadores 
que entraram especifica-
mente para cobrar pênaltis 
pela Inglaterra, Rashford e 
Sancho, desperdiçaram as 
cobranças - o último sendo 
parado por Donnarumma. 
O brasileiro naturalizado 
italiano Jorginho, que ha-
via convertido a última 
cobrança na semifinal 

contra a Espanha, poderia 
dar a vitória à Itália, mas 
também foi parado por 
Pickford. No entanto, na 
cobrança seguinte, Don-
narumma foi um muro 
mais uma vez, detendo o 
chute de Saka e dando o 
título à Itália.

O goleiro do Milan 
frustrou os planos de mi-
lhares de ingleses, que 
esperavam testemunhar 
o primeiro título europeu 

da Inglaterra na história. 
A Itália, campeã em 1968, 
chegou ao segundo trofeu 
pelas mãos de Donna-
rumma e pés de Bonucci, 
eleito o melhor jogador da 
decisão. A seleção italiana 
ainda mantém uma inven-
cibilidade de 34 partidas, 
se aproximando de um re-
corde mundial do futebol 
de seleções: entre 1993 e 
1996, o Brasil ficou 36 par-
tidas sem ser derrotado.

Após empate 
por 1 a 1, goleiro 
donnarumma 
pega dois 
pênaltis
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Jogando em casa, no Estádio Wembley, em Londres, diante de um público de mais de 67 mil pessoas, a Inglaterra viu o jogo começar da melhor forma possível
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