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Jânio Darrot entra no páreo 
e avisa Gustavo Mendanha 
de que também vai se 
candidatar ao governo; 
prefeito de Aparecida não 
conseguirá unir os partidos 
fora da base governista
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goiÁs cresce 4,4% 

O Produto Interno Bruto (PIB) goiano cresceu expressivamente no 
2º trimestre de 2021; governador Ronaldo caiado diz que a notícia 

merece comemoração e comprova que o pior da pandemia já passou 
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Pedro Paulo foi à Justiça para tentar
impor derrota às mulheres advogadas

o candidato da opo-
sição à presidência 
da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil-Seção 
de Goiás Pedro Paulo 
Medeiros apregoa o seu 
compromisso com a valo-
rização da mulher advo-
gada, mas, na prática, ele 
percorreu todas as ins-
tâncias da própria Ordem 
e da Justiça Federal para 
impugnar uma conselhei-
ra seccional em Goiás em 
razão da sua gravidez de 
risco, antes da eleição 
de 2015, a primeira que 
a OAB FORTE perdeu 
para o atual presidente 
Lúcio Flávio Paiva.

O caso recebeu ampla 
cobertura da imprensa 
estadual em 2016, quan-
do PP tentou por todas as 
formas anular a eleição 
classista do ano anterior, 
chegando até a recorrer 
ao Tribunal Regional Fe-
deral – Região 1. Um dos 
principais argumentos 
usados por ele foi a situ-
ação da advogada Alline 
Rizzie Coêlho de Olivei-
ra Garcia, que constava 
da chapa vitoriosa de 
Lúcio Flávio como con-
selheira seccional. 

A dra. Aline, segundo 
PP, não poderia ter tido a 
sua candidatura homolo-
gada por não atender ao 
requisito dos cinco anos 
de exercício da advoca-
cia até a data da eleição. 
Ocorre que a advogada 

só não completou esse 
tempo porque entrou em 
licença, diante do agra-
vamento em sua gesta-
ção, recebendo inclusive 
cobertura do INSS. Como 
ficou completamente im-
possibilitada para o exer-
cício da profissão, licen-
ciou-se temporariamente.

Mas PP foi implacável. 
Primeiro, tentou impug-
nar a dra. Aline no Con-
selho Federal da OAB, 
onde ela foi defendida 
por Lúcio Flávio, já no 
exercício da presidência 
da Ordem em Goiás. 

Em uma sustentação 
oral histórica, Lúcio Flá-
vio usou um Provimento 
da OAB (que curiosamen-
te teve como relator Feli-
císsimo Senna, expoente 
da OAB FORTE, e visava 
a proteger as mulheres 
advogadas), argumen-
tando que a advogada 
“não poderia ser pena-
lizada pelas vicissitudes 
do gênero feminino”. 

Mais: a inelegibilidade 
da conselheira seria uma 
restrição preconceituosa 
ao seu direito de ocupar 
o cargo na OAB-GO, em 
razão de uma realidade 
que só atinge a mulher, 
imposta pelo agravamen-
to do seu estado de saúde 
na gravidez, o que impos-
sibilitou, apenas momen-
taneamente, o exercício 
profissional, justificando 
a limitação de sua liber-

dade, suas oportunida-
des e trabalho.

É claro que o Conselho 
Federal ficou ao lado da 
dra. Aline e manteve a sua 
elegibilidade. Mas Pedro 
Paulo Medeiros, repre-
sentando a OAB FORTE, 
não aceitou o veredito e 
foi para a Justiça Fede-
ral, para tentar impor a 
“cassação” da conselhei-
ra. Ele perdeu em todas 
as instâncias: na 1ª e, na 
sequência, junto ao TRF-
1. Tentou recorrer ao Su-
perior Tribunal de Justiça, 
mas não conseguiu.

Se tivesse vencido, Pe-
dro Paulo teria imposto a 
maior derrota da história 
ao movimento pela va-
lorização da mulher na 
advocacia goiana e na-
cional. A mesma valoriza-
ção que ele agora, como 
candidato, diz da boca 
para fora que será a sua 
prioridade se vencer.

Candidato se diz a favor da valorização 
do gênero feminino na advocacia, 
mas fez de tudo para cassar uma 
conselheira seccional eleita em 2015
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Esta é a Dra. Alline Rizzie Coêlho de Oliveira Garcia, que 
Pedro Paulo tentou derrubar da OAB depois que ela foi 
obrigada a entrar em licença devido a uma gravidez de risco

Se tivesse vencido na Justiça, PP teria imposto às mulheres 
advogadas o maior retrocesso da história da OAB e jogado 
por terra o Plano de Valorização da Mulher Advogada

Em matéria intitulada 
“Contradições: na luta 
pelas mulheres advoga-
das, problema para Pedro 
Paulo parece ser unir dis-
curso à prática”, o Jornal 
Opção teceu críticas ao 
candidato oposicionista 
Pedro Paulo Medeiros à 
presidência da Ordem 
dos Advogados do Brasil-
-Seção de Goiás.

O jornal mostra como 
Pepê tentou driblar o 
Plano de Valorização da 

Mulher Advogada, apro-
vado por um provimento 
do Conselho Federal da 
OAB, ao fazer de tudo 
para impugnar uma ad-
vogada goiana que ha-
via conquistado uma 
vaga de conselheira 
seccional na chapa de 
Lúcio Flávio Paiva, em 
2015. Confira o texto:

Entre o discurso e a 
prática há, às vezes, um 
abismo. São muitos os 
exemplos, desde em nos-

so cotidiano – por exem-
plo, com o vizinho da 
casa ao lado – a grandes 
autoridades e seus este-
lionatos eleitorais.

O ser humano é por 
natureza contraditório e 
parece ser esse o caso de 
Pedro Paulo de Medeiros, 
pré-candidato à presi-
dência da seccional goia-
na da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-GO).

Recentemente, Pepê, 
como é conhecido, anun-

ciou os nomes de quatro 
mulheres para sua cha-
pa na entidade, no que 
parecia ser uma tentati-
va de reduzir o desgaste 
de seu nome junto ao 
público feminino.

Pedro Paulo é alvo de 
críticas duras porque co-
locou a perder a luta das 
mulheres que resultou 
na aprovação do Plano 
de Valorização da Mu-
lher Advogada.

Em 2015, derrotado 

nas urnas, Pepê tentou 
impugnar a conselheira 
Alline Rizzie Coêlho de 
Oliveira Garcia e anular 
a eleição. A alegação foi 
de que Aline não deti-
nha tempo ininterrupto 
de advocacia, porque 
teria se licenciado pelo 
INSS por causa de uma 
gravidez de risco. O ar-
gumento feria de morte 
o espírito do Plano de 
Valorização, que leva em 
conta particularidades 

da condição feminina, 
como a maternidade.

O agora candidato 
perdeu em todas as ins-
tâncias da OAB e, não 
satisfeito, levou o caso à 
Justiça Federal. Mas, por 
fim, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região 
(TRF1) encerrou a dis-
cussão e a candidatu-
ra da conselheira Aline 
Rizzie foi considerada 
regular, para alívio das 
mulheres advogadas.

Opinião do Jornal Opção

1        A OAB FORTE perde a eleição de 2015 para Lúcio Flávio Paiva. Pedro Paulo 
Medeiros, candidato a conselheiro federal, é um dos derrotados.

2 PP reage propondo a impugnação da chapa de Lúcio Flávio no Conselho Fe-
deral da OAB. Um dos argumentos foi a situação da conselheira secional elei-

ta Alline Rizzie Coêlho de Oliveira Garcia, que não tinha os 5 anos de exercício da 
advocacia em razão de licença provocada pela sua gravidez de risco.

3 O Conselho Federal nega o pedido de Pedro Paulo, por 17 a 3. Ele não aceita a 
decisão e recorre à Justiça Federal, mas perde em todas as instâncias. 

4 Se tivesse vencido, Pedro Paulo teria imposto a maior derrota da história ao mo-
vimento pela valorização da mulher na advocacia goiana e nacional, ao cassar 

uma conselheira seccional com base nas características próprias do gênero feminino. 

Entenda o caso
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Candidatura de Jânio Darrot expõe racha
na oposição e frustra planos de Mendanha

o empresário de con-
fecções Jânio Dar-
rot, prefeito por 

duas vezes de Trindade e 
ex-presidente estadual do 
PSDB, avisou nesta sema-
na que vai colocar o “bloco 
na rua”, ou seja, começar a 
sua pré-campanha para o 
governo de Goiás.

Agora filiado ao Patriota 
de Jorcelino Braga, Darrot 
não vê com “bons olhos” 
a decisão do prefeito de 
Aparecida, Gustavo Men-
danha de deixar o MDB 
para aventurar-se tam-
bém na corrida ao Palácio 
das Esmeraldas.

Ao contrário de Menda-
nha, Jânio Darrot não quer 
aliança com o PSDB: o em-
presário Jorcelino Braga, ex-
-secretário de Fazenda do 
governo Alcides Rodrigues 
não aceita qualquer apro-
ximação com o ex-gover-
nador Marconi Perillo: “Todo 

mundo em Goiás sabe que 
Perillo é meu inimigo pes-
soal por causa dos ataques 
que sofri”, declarou o presi-
dente do Patriota de Goiás a 
O Popular, em 2019.

Jânio Darrot, logo que 
trocou o PSDB pelo Pa-
triota, fez duras críticas a 
Gustavo Mendanha, even-
tual candidato à sucessão 
estadual pela oposição 
centro-liberal: “Menda-
nha vai virar pó quando 
não tiver mais o poder da 
caneta, a partir de março 
do ano que vem”.

Indiferente às movi-
mentações de Mendanha 
e à crise vivida pelo Patrio-
ta e PSDB, o ex-prefeito de 
Goiânia vai retomar, este 
mês, a agenda de visita 
aos municípios goianos 
para buscar respaldo junto 
a prefeitos e vereadores e 
aos setores produtivos ao 
seu projeto de concorrer 

ao governo de Goiás.
O empresário garante 

que a sua candidatura está 
colocada pelo Patriota e que 
não haverá recuos. Ele não 
pretende concorrer a outro 
cargo que não seja o de 
governador do Estado, em 
2022. Em entrevista à rádio 
CBN Goiânia, o ex-prefeito 
foi taxativo: “Estou prepa-
rado para debater o futuro 
de Goiás. Tivemos experiên-
cias na gestão pública em 
Trindade e poderemos 
ampliar esse cenário para 

o Estado. Estou motivado”.
O fato de a oposição 

centro-liberal contar com 
dois pré-candidatos da re-
gião metropolitana – ele, 
de Trindade, e Mendanha, 
de Aparecida de Goiânia 
– é fator de preocupação 
para o líder do Patrio-
ta. “Temos que buscar o 
melhor para o Estado. A 
minha pré-candidatura 
a governador é para va-
ler. Não vou lançar agora 
meu nome para barganhar 
acordo político lá na fren-

te”, diz, alfinetando o pre-
feito aparecidense.

Darrot descarta qual-
quer conversação com 
Mendanha que implique 
em retirada de sua pré-
-candidatura a governador. 
“O Patriota está disposto a 
caminhar com sus próprias 
pernas para apresentar 
um plano de governo aos 
goianos. Não faço política 
na base da barganha, da 
negociação ou de defesa 
de interesses particulares”, 
cutuca novamente.

A oposição centro-li-
beral está debilitada em 
Goiás desde 2018, quando 
sofreu derrotas humilhan-
tes: José Eliton (PSDB), 
candidato a governador, 
ficou em 3º lugar, com vo-
tação pífia; Marconi Perillo, 
candidato a senador, amar-
gou o 5º lugar na disputa 
por duas vagas. Em 2020, o 
fracasso da oposição tam-
bém foi vergonhoso: PSDB 
e outros partidos conquis-
taram reduzido número de 
prefeitos e vereadores.

Prefeito de Aparecida achava que 
seria o nome que uniria os eventuais 
partidos contra a reeleição do 
governador ronaldo Caiado, 
mas deu com os burros n’água
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Gustavo Mendanha teve uma má notícia com a candidatura de Jânio 
Darrot: ele esperava unir a oposição e ser o candidato único

Jânio Darrot, ex-prefeito de Trindade, confirma candidatura a governa-
dor pela oposição e dispara críticas contra Gustavo Mendanha

Uma operação da Polícia 
Civil investiga fraudes em 
licitações no valor de R$ 
30 milhões na prefeitura 
de Trindade, na gestão 
de Jânio Darrot (ex-PSDB, 
agora Patriota). O esque-
ma favorecia empresas 
específicas para o forne-
cimento de tendas, com-
bustíveis e frota veicular 
para o município.

“Uma pessoa de um 
grupo familiar era dono 

de vários postos e esses 
postos concorriam entre 
si nas supostas licitações, 
fraudando a concorrência”, 
disse o delegado João Car-
los de Freitas Júnior, coor-
denador da operação.

Foram cumpridos 40 
mandados de busca e 
apreensão em Trindade, 
Goiânia, Aparecida de Goi-
ânia e Iporá, com a apre-
ensão de documentos, R$ 
200 mil em dinheiro,  além 

de três armas de fogo. 
As irregularidades te-

riam começado em 2020, 
na gestão de Jânio Darrot, 
e continuaram atualmente, 
já que muitos servidores 
foram mantidos em algu-
mas secretarias. Segundo 
Rodney Miranda, secretá-
rio de Segurança Pública, 
Trindade é a vigésima pre-
feitura goiana a ter um es-
quema de corrupção des-
vendado. “O dinheiro que 

deveria estar sendo apli-
cado na melhoria da quali-
dade de vida da população 
está beneficiando alguns 
poucos, tanto servidores 
públicos quanto empresá-
rios”, afirmou.

Já em Aparecida, a Po-
lícia ia Civil deflagrou 
operações para investi-
gar o desvio de R$ 6 mi-
lhões em recursos para 
o combate à pandemia 
de Covid-19 no Hospital 

Municipal. Segundo as 
investigações, uma orga-
nização social (OS) fazia 
contratos com empresas 
de fachada para forneci-
mento de insumos e par-
te do dinheiro repassado 
pelas ficava com pesso-
as ligadas à OS. Além dos 
mandados de busca e 
apreensão, também foram 
bloqueado R$ 6 milhões 
dos investigados para res-
sarcir os cofres públicos. 

Entre os itens apreendidos 
estão carros de luxo.

Nas operações Falso Po-
sitivo e Parasitas, o HMAP é 
o alvo das apurações, pelo 
excesso de contratos em 
regime de urgência, dis-
pensando licitação, dire-
cionados para empresas 
de fachada registradas 
em nomes de laranjas. O 
foco: a compra de mate-
riais hospitalares para o 
combate à pandemia.

Investigações policiais vasculham prefeituras de Trindade e Aparecida

A insistência de Jânio 
Darrot em manter-se no 
processo eleitoral para 
2022 afeta diretamente 
os planos do prefeito de 
Aparecida Gustavo Men-
danha, que já havia pro-
curado o presidente Jor-
celino Braga para buscar 
respaldo do Patriota à sua 

candidatura a governa-
dor. Mendanha tinha ofe-
recido a Braga os serviços 
de marketing eleitoral – 
gravação de propaganda 
política para a televisão e 
rádio, além do visual im-
presso – à empresa Kanal 
Vídeo, de propriedade do 
presidente do partido, co-

mentando com assesso-
res que os valores seriam 
altos e a proposta não se-
ria recusada. O PSDB dos 
ex-governadores Marconi 
Perillo e José Eliton fez 
chegar a Mendanha que 
têm restrição em relação 
à presença de Braga na 
campanha eleitoral, sob o 

argumento de que a opo-
sição estará ainda mais 
dividida. Perillo não teria 
condições, caso os tuca-
nos apoiem a candidatu-
ra de Mendanha, sequer 
de comparecer à sede da 
Kanal Vídeo para gravar a 
propaganda eleitoral. A 
esquerda, representada 

em Goiás pelo PT, OS, 
PSOL. Rede, entre ou-
tros, também descartam 
qualquer apoio às cam-
panhas de Jânio Darrot 
e de Gustavo Mendanha, 
dois nomes hostis ao 
projeto de Luiz Inácio Lula 
da Silva de reconquista 
do governo federal.
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“Sem a caneta na mão, o prefeito vai virar pó”
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SeSSão ordinária híbrida

Legislativo realizou 17 deliberações 
na última semana de setembro

o Legislativo goiano 
encerrou a última 
semana de vota-

ções do mês de setembro 
com as três sessões ordi-
nárias híbridas regulares 
realizadas. Nos três encon-
tros, os parlamentares pro-
porcionaram quórum qua-
lificado para a votação de 
matérias e 17 deliberações 
foram feitas. As votações 
recaíram sobre proposi-
ções assinadas por depu-
tados e pela Governadoria.  
Esses processos compõem 
o total de 149 matérias 
analisadas pelo Plenário 
durante o mês, das quais 
50 foram votadas em defi-
nitivo pelos deputados.

No rol das iniciativas 
pautadas durante a se-
mana, dez passaram pela 
segunda apreciação e 
seguiram para a sanção 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM). Em votação 
única foi aprovado ainda 
o processo nº 7271/21, 
oriundo do Executivo, que 
trata da concessão de 
isenção do ICMS incidente 
nas operações e corres-
pondentes prestações de 
serviço de transporte rea-
lizadas com equipamento 
respiratório a ser utilizado 
no âmbito das medidas 
de enfrentamento à pan-
demia causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2).

Segurança
Dentre os projetos de 

lei que seguiram para 
sanção destaque para o 
de nº 1471/19, de autoria 
do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL). A 
proposta torna obrigatória 
a instalação de sirene anti-
pânico e sinal luminoso no 
lado externo das institui-
ções de ensino públicas e 
privadas de Goiás.

De acordo com a iniciati-
va, com o acionamento, por 

meio de um clique no botão 
do referido alarme, a Polícia 
Militar de Goiás (PM-GO) e o 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás (CBM-GO) da juris-
dição serão acionados, de 
forma imediata.

O deputado justifica sua 
iniciativa alegando que 
muitas instituições de en-
sino, localizadas em áreas 
de conflito em Goiás, vivem 
em situação de vulnerabili-
dade. “E, além da violência 
armada, há a possibilidade 

de outras ocorrências, como 
incêndios, em que a celeri-
dade no socorro é essencial 
para salvar vidas. É preciso, 
portanto, não só planejar as 
medidas de segurança e de 
prevenção, como providen-
ciar socorro rápido.”

Meio Ambiente
Também em votação 

definitiva, os deputados 
aprovaram nesta semana a 
criação da Política Estadual 
de Incentivo à Formação 

de Bancos Comunitários de 
Sementes e Mudas. A ma-
téria, protocolada com o nº 
2006/20, é de iniciativa do 
Antônio Gomide (PT) e tem 
entre seus objetivos fomen-
tar a proteção dos recursos 
genéticos locais, visando à 
sustentabilidade dos agro-
ecossistemas, e perpetuar 
espécies, variedades e cul-
tivares produzidos em uni-
dade familiar ou tradicional, 
prioritariamente os vegetais 
destinados à alimentação. 

os deputados estaduais 
proporcionaram quórum qualificado 
para a votação de matérias nas três 
sessões ordinárias realizadas na 
última semana de setembro, com 17 
deliberações efetivadas. As votações 
recaíram sobre proposições de 
parlamentares e da Governadoria
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O Poder Executivo esta-
dual encaminhou à As-
sembleia Legislativa a 
matéria de nº 7673/21, 
referente à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) para o 
exercício financeiro de 
2022. A proposição, que 
estima a receita e fixa a 
despesa do Estado de 
Goiás para o ano que 
vem, deve ser lida, em 
Plenário, na sessão or-
dinária híbrida da pró-
xima terça-feira, 5. 

Conforme o projeto, a 
receita total do Estado 
para 2022 está estimada 
em R$ 39.370.606.000,00, 
com os recursos de todas 
as fontes. O montante su-

pera a receita que foi 
prevista para o exercí-
cio anterior em cerca 
de R$ 9 bilhões. 

Na LOA anterior, a des-
pesa estava fixada em R$ 
33.978.493.000,00, evi-
denciando um déficit na 
ordem de R$ 3,8 bilhões 
para o cofre público es-
tadual. Na proposta atu-
al, o déficit foi sanado, 
visto que a despesa pre-
vista está equiparada à 
previsão de receitas: R$ 
39.370.606.000,00, com-
putados os recursos de to-
das as fontes.

A mensagem aponta re-
visão do resultado primá-
rio orçamentário previsto 

na LDO/2022. “Se partiu de 
uma situação deficitária e 
se alcançou um superávit 
de R$ 1,56 bilhões”, con-
textualiza o Governo. 

Na matéria encaminha-
da à Alego, o Executivo 
frisa que a revisão dos nú-
meros também foi influen-
ciada por eventos externos, 
como a inflação, o auxílio 
emergencial (política de 
transferência de renda do 
Governo federal durante a 
pandemia de covid-19) e 
a reabertura da economia, 
após a flexibilização das 
medidas restritivas e de 
distanciamento social. 

Com base nas séries 
históricas de dados, já com 

as devidas correções in-
flacionárias, a previsão do 
Governo é que a arrecada-
ção líquida proveniente do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) seja de R$ 18,7 bi-
lhões. Ainda conforme o 
texto, a receita tributária 
estadual vai totalizar R$ 
24,7 bilhões, já excluídos 
os repasses constitucio-
nais aos municípios. 

Custeio e 
investimentos

O projeto especifica o 
cumprimento das obriga-
ções constitucionais nos 
repasses para Educação, 

no valor de R$ 5,1 bi-
lhões; e Saúde, que rece-
berá R$ 3,1 bilhões.

A propositura também 
explica que as despesas 
com pessoal ativo e inati-
vo perfazem o montante 

de R$ 18,1 bilhões, consi-
derando a necessidade de 
financiamento do Tesouro 
Estadual para cobrir o dé-
ficit previdenciário de R$ 
3,99 bilhões, excluída a 
contribuição patronal. 
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Matéria relativa à LOA 2022 deve ser lida, em Plenário, na 
sessão ordinária de 3ª-feira, 5. A receita total do Estado 
está estimada em R$ 39,3 bilhões. O valor supera a receita 
prevista para o exercício anterior em R$ 9 bilhões
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economia

PIB goiano avança 4,4% no segundo trimestre de 
2021, aponta estudo do Instituto Mauro Borges

o Produto Interno Bru-
to (PIB) goiano cres-
ceu 4,4% no segun-

do trimestre de 2021, em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior. A 
informação é do Boletim 
da Economia Goiana, pro-
duzido pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB), jurisdicionado 
à Secretaria-Geral da Go-
vernadoria (SGG). O estudo 
aponta sinais de recupera-
ção do processo produtivo 
no Estado, alavancado pelo 
melhor desempenho de se-
tores como pecuária, indús-
tria, serviços e comércio, em 
relação aos meses de abril, 
maio e junho de 2020, início 
da pandemia de Covid-19. 

O Boletim da Econo-
mia Goiana mapeia o 
desempenho econômico 
dos principais setores que 
compõem o PIB, ao iden-
tificar o impacto causado 
pela nova conjuntura após 
a instauração da crise sa-
nitária mundial. Os avan-
ços podem ser compro-
vados pelo crescimento 
dos diversos setores da 
economia no período. A 
agropecuária avança no 
abate de bovinos (11,6%), 
suínos (17,6%) e aves 
(29,5%), e a safra do arroz 
deu um salto de 29,6%. 

A indústria goiana teve 
crescimento de 0,7%, na 
comparação com o mesmo 

período do ano passado. 
O setor de serviços obte-
ve avanço de 8%. “Nada 
melhor do que, depois de 
passar o pior momento da 
pandemia, fazer uma aná-
lise de consciência e saber 
que nós acertamos. Primei-
ro, salvar vidas e também 
dar garantia às pessoas 
que ampliaram sua vulne-
rabilidade”, diz o governa-
dor Ronaldo Caiado. 

Ele elenca iniciativas do 
Governo de Goiás, como 
transferência de renda para 
100 mil famílias por meio 
do programa Mães de Goi-
ás, auxílio aos jovens no 
início da vida profissional 
com o Aprendiz do Futuro 

e criação da Secretaria de 
Estado da Retomada. “São 
ações conjuntas no Esta-
do de Goiás para trazer o 
crescimento e absorver a 
mão de obra”, destaca. 

“Essas leituras de cená-
rio são cruciais para defi-
nir as ações de governo a 
serem adotadas com vis-
tas a ampliar os avanços 
conquistados, e dirimir os 
entraves identificados em 
pontos da economia que 
estão sentindo os efeitos 
mais negativos advindos 
da pandemia como, por 
exemplo, os setores de tu-
rismo e eventos”, avalia o 
secretário-geral de Gover-
no, Adriano da Rocha Lima.

De acordo com o titu-
lar da Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Serviços, 
José Vitti, o estudo do IMB 
aponta mudanças impor-
tantes em todos os setores 
da economia. “Vivemos, no 
ano passado, momentos 
de muitas incertezas, bai-
xo crescimento econômico, 
PIB em queda e desem-
prego acelerado. Agora, em 
2021, o cenário é diferente 
e o governo faz a sua parte 
ajudando, especialmente, 
micro e pequenos empresá-
rios a manter ou reabrir suas 
portas”, comentou Vitti. 

César Moura, secretário 
de Estado da Retomada, 
aponta que o resultado é 

fruto de ações do governo. 
“Este novo resultado posi-
tivo apontado pelo levan-
tamento do IMB é resulta-
do de uma série de ações 
adotadas pelo Governo de 
Goiás nos últimos anos. Um 
exemplo é a pulverização 
dos recursos oriundos do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO), prioritário a 
micro, pequenos e médios 
empreendedores. Além de 
ter sido uma determinação 
do governador Ronaldo 
Caiado já no início da pan-
demia, é uma política públi-
ca efetiva na retomada so-
cial e econômica de nosso 
Estado”, avalia.

Para o gerente de Estu-
dos Macro responsável pela 
condução do estudo, Ander-
son Mutter Teixeira, o resul-
tado positivo mostra que a 
economia goiana está mais 
resiliente aos choques eco-
nômicos sofridos em escala 
mundial. “Historicamente, o 
Índice de Atividade Econô-
mica do Brasil, elaborado 
pelo Banco Central, tem 
mostrado que o desem-
penho goiano está acima 
do nacional. Em especial, 
no que tange ao segundo 
trimestre de 2021, tanto o 
indicador nacional como o 
regional vêm apresentando 
crescimento. Isso reflete a 
retomada econômica que 
ocorre no Brasil e em Goiás, 
à luz da retomada das ativi-
dades econômicas ao pata-
mar pré-pandemia”, pontua..

durante meses de abril, maio 
e junho, na comparação com 
igual período do ano passado, 
agropecuária cresce no abate de 
bovinos (11,6%), suínos (17,6%) e 
aves (29,5%). Safra do arroz dá salto 
de 29,6%. Setor de serviços avança 
8% e indústria, 0,7%, revela boletim 
da economia Goiana. “Nada melhor 
do que, depois de passar o pior 
momento da pandemia, fazer uma 
análise de consciência e saber que 
nós acertamos”, afirma Caiado  
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“A indústria goiana teve crescimento de 0,7%, na comparação com o mesmo período do ano passado”, diz Caiado

A pesquisa trimestral 
elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostrou 
que houve um incremen-
to no abate de bovinos 
(11,6%), suínos (17,6%) e 
aves (29,5%) neste segun-
do trimestre, o que fez Goi-
ás subir duas posições no 
ranking dos Estados, ocu-
pando a terceira posição, 
ao ultrapassar São Paulo e 
Minas Gerais. Em números 
percentuais, Goiás respon-
deu por 11,1% do total de 
cabeças abatidas no Brasil, 
sendo 780.784 de bovi-
no; 487,8 mil de suíno e 
112.780.409 de frango. 

Na agricultura, os avan-
ços foram notados no 
crescimento da produção 

de arroz, feijão e mandio-
ca, sendo essa última a 
matéria-prima eleita para 
compor a produção cerve-
jeira goiana em programa 
conduzido pela Secretaria 
da Retomada, em parceria 
com a iniciativa privada. 
A produção estadual da 
mandioca apresentou um 
aumento de 10,9%, pas-
sando de 168.631 tonela-
das, no segundo trimestre 
de 2020, para 187.083 nes-
te segundo trimestre. 

Já a safra do arroz deu 
um salto de 29,6%, pas-
sando de 96.316 em 2020 
para 124.850 no segundo 
trimestre de 2021, segun-
do dados do Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola, feito pelo IBGE.

O segundo trimestre 
de 2021 mostrou um 
crescimento de 0,7% 
da indústria goiana, 
em paralelo ao mesmo 
período do ano passa-
do, alavancado pelos 
serviços industriais 
de utilidade pública, a 

indústria extrativa e, 
principalmente, a cons-
trução civil. 

De acordo com a 
Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), do IBGE, 
quatro atividades da 
indústria acumularam 
resultados positivos 
em 2021: fabricação de 
veículos automotores; 
de produtos minerais 

não metálicos; de pro-
dutos químicos e extra-
tiva. O crescimento da 
fabricação de produtos 
minerais não metálicos 
demonstra que o setor 
da construção civil co-
meça a dar sinais de 
recuperação, já que a 
atividade é a principal 
fornecedora de insu-
mos para o setor.

O setor de serviços apre-
sentou um crescimento 
de 8% no segundo tri-
mestre de 2021. Mes-
mo com a pandemia de 
Covid-19, a área tem 
conseguido manter a 

trajetória de crescimen-
to, principalmente por 
permitir que as vendas 
sejam realizadas mesmo 
sem a presença física do 
consumidor nos estabe-
lecimentos comerciais. 

Entre os principais 
índices de cresci-
mento apresentados 
estão atividades pro-

fissionais, científicas, 
técn i co -admin i s t ra -
tivas e serviços com-
plementares (12,3%); 
transporte (14,7%) e 
comércio (26%).

No acumulado do 
ano, o setor já apresenta 
acréscimo de 13,9%. As 
atividades de serviços de 
informação e comunica-

ção (2,1%), serviços profis-
sionais, administrativos e 
complementares (26,6%) 
e transportes, serviços au-
xiliares aos transportes e 
correio (16,6%) continu-
am com taxas de cresci-
mento consistentes, pois 
são serviços que, em geral, 
podem ser prestados de 
maneira não presencial.  

O bom desempenho do 
setor de comércio neste se-
gundo trimestre de 2021 de-
ve-se aos setores da indústria 
e de serviços, que também 
apresentaram resultados po-
sitivos no período. Devido a 
série de restrições resultantes 
da Covid-19 no mesmo perí-
odo do ano passado.

Agropecuária Indústria

Serviços

Comércio
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Primeira-dama Gracinha Caiado lança 
programa LIDER no Nordeste Goiano

a coordenadora do Ga-
binete de Políticas 
Sociais (GPS) e pre-

sidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, participou, 
nesta sexta-feira (1º/10), na 
cidade de Posse, do lança-
mento de programa para o 
desenvolvimento regional 
do Nordeste goiano. Inicia-
tiva do Sebrae, o programa 
LIDER (Liderança Para De-
senvolvimento Regional) 
foi criado para contribuir 
com a articulação entre o 
poder público, entidades 
privadas e o terceiro setor 
em prol do desenvolvi-
mento econômico e social 
de diferentes regiões. 

O programa conta com 
abrangência nacional e, no 
território goiano, já foi re-
alizado na região Norte do 
Estado, apresentando re-

sultados positivos no que 
diz respeito à promoção da 
competitividade dos peque-
nos negócios e fomento do 
empreendedorismo. Du-
rante evento realizado no 
Auditório Municipal José 
Antonino da Silva, em Pos-
se, a primeira-dama Gra-
cinha Caiado destacou a 
importância da iniciativa 
e falou mais sobre as po-
tencialidades do Nordeste 
do Estado, muitas vezes 
desconhecidas por grande 
parte dos goianos. 

“O governador tem um 
compromisso muito gran-
de com o Nordeste de Goi-
ás, essa região com tanto 
potencial, que nas últimas 
décadas acabou sendo es-
quecida. Ronaldo foi eleito 
para mudar a história dessa 
região e para que os recur-
sos possam chegar a todos 
os goianos, mas, especial-

mente, àqueles que mais 
precisam. Nós sabemos 
que o governo pode muito, 
mas não pode tudo. Mas 
com parcerias podemos ir 
muito mais longe em prol 
do mesmo objetivo”, desta-
cou a primeira-dama.

O Nordeste goiano é 
composto por 21 muni-
cípios e se destaca espe-
cialmente pelo turismo e 
agronegócio. Segundo o 
presidente do Sebrae Goiás, 
Antônio Carlos, a região foi 
escolhida pela instituição, 
neste momento de retoma-
da econômica, por apresen-
tar grande potencial para 
o empreendedorismo ao 

mesmo tempo em que ma-
nifesta grandes desprote-
ções sociais, com base no 
Índice Multidimensional 
de Carências das Famílias 
Goianas (IMCF), criado no 
âmbito do Gabinete de Po-
líticas Sociais para elencar 
os municípios com maio-
res vulnerabilidades so-
ciais no Estado.

Durante discurso, o pre-
sidente do Sebrae goiano 
afirmou que o índice mostra 
que o terceiro setor precisa 
estar presente nestes mu-
nicípios, para desenvolver 
o potencial regional por 
meio de políticas públicas 
efetivas. “A partir das infor-

mações do IMCF, tivemos a 
convicção de que o Sebrae 
precisa estar presente na 
região Nordeste, para con-
tribuir com o desenvolvi-
mento das potencialidades 
que existem por trás desses 
municípios”, afirmou.

A partir do lançamen-
to do Programa LIDER no 
Nordeste goiano, serão mais 
14 meses de trabalho com 
os 55 líderes selecionados. 
Para alcançar os resultados 
pretendidos, o programa 
vai promover mais de 50 
encontros para conhecer as 
prioridades do território e 
construir uma agenda práti-
ca e positiva a partir da aná-

lise de prioridades regionais. 
Todo este trabalho será rea-
lizado sob a orientação de 
um time de consultores do 
Sebrae. “Fiz questão de estar 
aqui hoje para o lançamen-
to do projeto LIDER. Tenho 
certeza que essa iniciativa 
do Sebrae tem o potencial 
de ser um divisor de águas 
para essa região”, reforçou 
a primeira-dama.

Participaram do evento 
desta sexta-feira o prefeito 
de Posse, Doutor Helder; 
a primeira-dama Carolina 
Chaves; o vice-prefeito Os-
mar Júnior; o presidente da 
Emater, Pedro Leonardo; 
a diretora-geral da OVG, 
Adryanna Caiado; e o re-
presentante do Ministério 
da Economia, subsecre-
tário de Planejamento da 
Infraestrutura Subnacional 
Fábio Onno. Também par-
ticiparam do evento a pre-
feita de Buritinópolis, Ana 
Paula; o prefeito de Divi-
nópolis, Charley Toletinto; 
o prefeito de Mambaí, Jo-
aquim Barbosa; o prefeito 
de Nova Roma, Eleuses 
Gonzaga; o prefeito de São 
Domingos, Cleiton Gonçal-
ves; bem como os prefei-
tos de São João D’Aliança e 
Teresina de Goiás, Débora 
Domingues e Mano.

Projeto do Sebrae foi criado 
para contribuir com articulação 
entre poder público, entidades 
privadas e terceiro setor em prol 
do desenvolvimento econômico 
e social do Nordeste goiano
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Presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, no lançamento de programa para o desenvolvimento do Nordeste 
goiano: “Tenho certeza que essa iniciativa do Sebrae tem o potencial de ser um divisor de águas para a região” 

saÚde

Programa Goiânia Sempre Rosa é lançado pela Prefeitura

Dando início aos traba-
lhos de lançamento do 
tradicional Outubro Rosa, 
a Prefeitura de Goiânia 
decidiu inovar e trans-
formou as ações deste 
mês, que é dedicado à 
conscientização sobre o 
câncer de mama e a im-
portância do diagnóstico 
precoce, em programa de 
governo. A partir de ago-
ra, as atividades serão rea-
lizadas durante todo o ano. 
Trata-se do Programa Goi-
ânia Sempre Rosa, que tem 
a primeira-dama da capital, 
Thelma Cruz, como embai-
xadora e idealizadora.

O objetivo é espalhar 

o conhecimento e reduzir 
o número de mortes por 
câncer de mama na capi-
tal. Durante o lançamento, 
que ocorreu na Casa de 
Vidro, o prefeito Rogério 
Cruz comentou sobre a sua 
atuação na área social e 
disse que pretende ampliar 
ainda mais esse trabalho. 
“Estamos conseguindo, mas 
queremos mais. Por isso que 
quando tomamos conheci-
mento desse programa não 
pensamos duas vezes em 
colocar em prática”, falou.

“Tenho comigo que 
quando alguém quer fazer 
algo pelo outro, essa pes-
soa faz. E sempre foi assim 

que a Thelma e eu atuamos, 
cuidando das pessoas, e 
claro que aqui na Prefeitura 
de Goiânia não seria dife-
rente. Nós abraçamos esse 
programa e vamos fazer o 
possível para que ele atin-
ja o maior número de mu-
lheres de Goiânia e possa 
mudar as vidas dessas mu-
lheres, pontuou o prefeito, 
ao falar sobre a batalha 
de sua mãe, que venceu o 

câncer de mama.
Embaixadora do Progra-

ma Goiânia Sempre Rosa, 
a primeira-dama Thelma 
Cruz disse que  sempre 
se preocupou em cuidar 
das pessoas. “Rogério e eu 
sempre ajudamos pessoas 
diagnosticadas com câncer 
e quando tomamos conhe-
cimento desse programa e 
tivemos a grata informa-
ção que poderia se tornar 

programa de governo, fica-
mos muito felizes, e quero 
trabalhar muito em prol 
dessas mulheres”, afirmou.

O titular da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
Durval Pedroso, afirmou 
que esse será um progra-
ma permanente do governo 
municipal. “Vamos criar a 
‘linha rosa’, que leva a mu-
lher à consulta, exames, 
biópsias, diagnóstico até às 

intervenções, caso seja ne-
cessário”, citou o secretário, 
ao acrescentar que essa é 
mais uma oportunidade de 
transformar o atendimento 
às mulheres de Goiânia.

A médica mastologista 
da SMS Rosemar Macedo 
contou que essa é uma ação 
inédita em Goiânia e que 
da maneira como é desen-
volvida somente ocorre em 
São Paulo. “Goiânia agora 
se soma à maior cidade do 
País e ampliará e facilitará o 
acesso ao diagnóstico pre-
coce do câncer de mama. 
Estou muito feliz por estar 
tendo a oportunidade de co-
locar em prática essa ação 
que vai salvar muitas vidas 
e prevenir muitas consequ-
ências ruins ao tratar essa 
doença que, ao contrário 
do que muitos pensam, tem 
cura e basta ter oportunida-
de do tratamento adequado 
e preventivo”, concluiu.

 F
er

na
nd

o 
Le

ite

O Goiânia Sempre Rosa prevê atividades dentro da Rede de Atenção à Saúde durante todo o ano

Ação que era realizada sempre no 
mês de outubro integra agora o 
programa de governo e passa a 
ser realizada durante todo o ano
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alimentação
A Seara, empresa da JbS entre as líderes mundiais na produção de alimento de proteínas de 
aves, suínos, peixe, plant-based e alimentos preparados, inaugurou o seu primeiro Centro 
de distribuição (Cd) em Goiás. Localizado em Aparecida de Goiânia, a unidade passa agora 
a abastecer os segmentos varejistas e supermercadistas da Seara no estado. o novo Cd 
já teve um impacto positivo no mercado de trabalho local e gerou 70 novos empregos 
diretos. A localização estratégica do Cd também permite que os produtos Seara sejam 
distribuídos em 100% das cidades do estado, com atendimento das próprias equipes da 
marca ou distribuidores parceiros. o investimento no novo centro se mostrou oportuno 
com o aumento da demanda em Goiás, e faz parte do plano de expansão de capacidade 
logística da Seara para 2021, que inclui outras duas inaugurações, em uberlândia (MG), já 
realizada, e Vila Velha (eS), prevista para acontecer até o final do ano.

Promoção
Pensando especialmente em seus mais fiéis fãs, o outback criou a promoção outback Lo-
vers para estar cada vez mais ao lado deles. Na compra de um combo promocional por 
apenas r$ 99,00, clientes ganham uma tábua exclusiva e icônica da marca pra levar pra 
casa. A promoção é válida todos os dias e enquanto durarem os estoques, em todos os 
restaurantes da rede e pelo delivery, via iFood.

reconhecimento
A MrV, maior construtora da América Latina, recebeu neste mês a certificação Ndt (nível 1), 
emitida pela Caixa econômica Federal, em reconhecimento à excelência e qualificação técnica 
de seus empreendimentos, desde o projeto até a entrega. elaborado a partir de uma nova 
metodologia de análise criada pela Caixa, o Ndt mede o nível de desempenho técnico das 
empresas do setor, a partir de análises que avaliam todas as etapas do processo construtivo, 
do projeto ao pós-venda. A MrV obteve a gradação máxima, que é o nível 1, com destaque à 
qualidade da execução e dos materiais empregados em suas obras. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

american BBQ PirenóPolis
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GIRO

Os empresários Hugo Siqueira e Carlos Naves realizarão no sábado, 9 de outubro, a 1ª Edição do 
Curso: “American BBQ - Pirenópolis”. O restaurante “Buteko do Chaguinha Piri”, localizado no 
Jardins Pireneus, será o palco do encontro de oito grandes chefs do “American BBQ Brasil”, co-
mandado pelo renomado churrasqueiro e palestrante Bruno Panhoca. O evento voltado para os 
amantes da boa carne trará técnicas, teorias e práticas diferenciadas, que valorizam o sabor do 
nosso tradicional churrasco brasileiro. Serão apenas 30 vagas para o curso. No domingo (10/10), 
o grande público poderá experimentar as criações dos chefs convidados: Bruno Esquina do Ócio, 
Rodrigo Macellaio, Danilo Campos, Dom Rapha, Renan Lucas, Paulo Santana e Anderson Corrêa, 
além do cardápio e música ao vivo com Eli e Carol Colombini, durante o Festival de Carnes, reali-
zado também no local. Inscrições/reservas no (62) 98313-8779 ou em @butekodochaguinhapiri.

segurança

Operações do Pix à noite terão 
limite de R$ 1 mil a partir de hoje

a partir de hoje (4), 
as transferências e 
pagamentos feitos 

por pessoas físicas entre 
as 20h e as 6h terão limite 
de R$ 1 mil. A medida foi 
aprovada pelo Banco Cen-
tral (BC) em setembro, com 
o objetivo de coibir os ca-
sos de fraudes, sequestros 
e roubos noturnos.

As contas de pessoas ju-
rídicas não foram afetadas 
pelas novas regras. A res-
trição vale tanto para tran-
sações por Pix, sistema de 
pagamento instantâneo, 
quanto para outros meios 
de pagamento, como 
transferências intrabancá-
rias, via Transferência Ele-
trônica Disponível (TED) e 
Documento de Ordem de 

Crédito (DOC), pagamentos 
de boletos e compras com 
cartões de débitos.

O cliente poderá alterar 
os limites das transações 
por meio dos canais de 
atendimento eletrônico 
das instituições financei-
ras. No entanto, os aumen-
tos serão efetivados de 24 
horas a 48 horas após o 
pedido, em vez de ser con-
cedidos instantaneamente, 
como era feito por alguns 
bancos.

As instituições financei-
ras também devem ofere-
cer aos clientes a possibi-
lidade de definir limites 
distintos de movimenta-
ção no Pix durante o dia e 
a noite, permitindo limites 
mais baixos no período 

noturno. Ainda será permi-
tido o cadastramento pré-
vio de contas que poderão 
receber Pix acima dos limi-
tes estabelecidos, manten-

do os limites baixos para 
as demais transações.

Na semana passada, o 
BC estabeleceu medidas 
adicionais de segurança 

para o sistema instantâ-
neo de pagamentos, que 
entrarão em vigor em 16 
de novembro. Uma delas é 
o bloqueio do recebimento 

de transferências via Pix a 
pessoas físicas por até 72 
horas, caso haja suspeita 
de que a conta beneficiada 
seja usada para fraudes.

Medida vale entre as 20h e as 6h
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O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras
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Emirados Árabes querem atrair 
empresas alimentícias brasileiras

com uma terra majo-
ritariamente compos-
ta por deserto, com 

pouca água e pouca terra 
cultivável, os Emirados 
Árabes Unidos têm uma 
preocupação especial 
com sua segurança ali-
mentar. Mais de 80% dos 
alimentos consumidos no 
país são importados.

Segundo a ministra 
de Mudanças Climáticas 
e Meio Ambiente dos 
Emirados Árabes, Mariam 
Almheiri, o Brasil, cuja 
principal pauta exporta-
dora para a nação árabe 
são alimentos (em espe-
cial carne de frango), é 
um parceiro importante 
para garantir que não 
falte comida para o país.

Mas os Emirados Árabes 
não vêem o Brasil apenas 
como um exportador de 
gêneros alimentícios. Du-
rante abertura de encontro 
de empresários das duas 
nações, hoje (3) em Dubai, 
a ministra destacou que 
seu país pode ser atrativo 
para empresas brasileiras 
que queiram aí se estabe-
lecer, devido à qualidade 
da infraestrutura de trans-

portes e a proximidade 
com grandes mercados 
consumidores no Oriente 
Médio, Norte da África e 
subcontinente indiano.

Ela citou a BRF como 
exemplo de empresa bra-
sileira que estabeleceu 
uma planta industrial nos 
Emirados. “Produtores 
de alimentos brasileiros 
que queiram se estabele-
cer nos Emirados Árabes 
podem se beneficiar de 
leis recém-criadas que 

permitem 100% de pro-
priedade estrangeira na 
produção de trigo, milho, 
cevada, legumes e cana-
-de-açúcar, alimentos bá-
sicos de que o país preci-
sa”, disse a ministra.

Agrotecnologia
Mariam Almheiri tam-

bém explicou que os 
Emirados Árabes têm in-
teresse nas tecnologias 
agrícolas brasileiras. Se-
gundo o vice-presiden-

te do Brasil, Hamilton 
Mourão, que também 
participou do encontro 
em Dubai, a ministrou 
interesse pelo trabalho 
desenvolvido pela Em-
presa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária.

“Nós desenvolvemos 
uma tecnologia que 
transformou o cerrado 
brasileiro, uma terra que 
ninguém achava que ia 
produzir algo, no maior 
celeiro do Brasil hoje. 

Isso é o que a gente pode 
exportar para outros pa-
íses. É onde a ministra 
gostaria que houvesse 
esse trabalho. Com a tec-
nologia que nós desen-
volvemos, com o plantio 
direto, o não uso de de-
terminados tipos de fer-
tilizantes e sem danificar 
a terra, hoje no cerrado, 
em alguns lugares, con-
seguimos ter três safras 
por ano exatamente por 
causa dessa tecnologia. 

Nas nossas conversas 
com outros países, temos 
sido sempre enfáticos 
nessa questão, que esta-
mos prontos para auxiliar 
e difundir isso aí”, disse.

Empresários dos dois 
países se reuniram hoje 
no Hotel Conrad, em Du-
bai, em um fórum para 
discutir oportunidades de 
economia sustentável na 
região amazônica, com o 
apoio da Câmara de Co-
mércio Árabe Brasileira.

brasil já é 
parceiro 
importante para 
que não falte 
comida no país
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O ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, o vice-presidente Hamilton Mourão, a ministra do 
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas dos EAU, Mariam Bint Mohammed Al Mheiri, e o ministro do Turismo, Gilson Machado

inglaterra

Boris Johnson rejeita “imigração 
descontrolada” no Reino Unido

O primeiro-ministro britâ-
nico Boris Johnson disse 
neste domingo (3) que não 
recorrerá à “imigração des-
controlada” para resolver 
as crises de combustível, 
gás e alimentos, sugerin-
do que tais tensões fazem 

parte de um período de 
ajuste pós-Brexit.

Ao participar de confe-
rência do Partido Conser-
vador, Johnson foi nova-
mente forçado a defender 
o governo das queixas 
daqueles que não con-
seguem abastecer seus 
carros, dos varejistas 
avisando sobre escas-
sez de alimentos para o 
Natal e das empresas de 
gás com dificuldades em 
meio ao aumento dos 
preços no atacado.

O primeiro-ministro 
quis usar a conferência 
para virar a página após 
mais de 18 meses de co-
vid-19 e voltar a se con-
centrar em suas promessas 
eleitorais de 2019: comba-
ter a desigualdade regio-
nal, o crime e promover a 
assistência social.

Em vez disso, ele se viu 
pressionado nove meses 
após o Reino Unido con-
cluir a saída da União 
Europeia, movimento 
que, segundo ele, dará 

liberdade para ajustar 
melhor a economia.

“O caminho a seguir 
para nosso país não é 
apenas apertar o botão da 
imigração descontrolada 
e permitir que um grande 
número de pessoas traba-
lhem... Então, o que eu não 
farei é voltar ao velho mo-
delo fracassado de baixos 
salários e baixa qualifica-
ção apoiada pela imigra-
ção descontrolada”, disse 
ele ao programa “Andrew 
Marr Show”, da BBC.
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A escassez de trabalhadores após o Brexit e a pandemia de 
covid-19 geraram problemas em setores da economia, 
interrompendo entregas de combustível e remédios e deixando 
mais de 100 mil suínos à espera de devido à falta de trabalhadores

Johnson diz que 
é de empresas 
responsabilidade de 
atrair trabalhadores
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infraestrutura

Caiado participa da assinatura de 
concessão de rodovias federais

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta sexta-

-feira (1º), da assinatura 
do contrato para a con-
cessão de três rodovias 
federais que cortam o 
Estado, as BRs-153, 080 e 
414. Os trechos vão ficar 
sob responsabilidade do 
Consórcio Eco153, for-
mado pela EcoRodovias 
e GLP, pelos próximos 35 
anos. “Goiás se transfor-
ma no maior centro logís-
tico do país”, disse ele.

O evento, na BR-153, 
em Anápolis, contou com 
a presença do ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas e, via video-
conferência, do presidente 
da República, Jair Bolso-
naro. A previsão de inves-

timentos chega a R$ 14 
bilhões nos três sistemas 
viários leiloados, que têm 
850 quilômetros, dos quais 
672 serão duplicados.

Serão aplicados R$ 7,8 
bilhões em obras, como 
duplicação e construção de 
vias marginais, e mais R$ 
6,2 bilhões destinados a 
custos operacionais. “Esse 
contrato vem atender uma 
demanda, não só de Goiás, 
mas do país que transita 
por essa rodovia”, afirmou 
Caiado. “Com inteligência 
e capacidade, ministro 
Tarcísio acha soluções 
para problemas que eram 
tidos como intransponí-
veis. Tenho certeza que 
vocês estão devolvendo o 
Brasil aos brasileiros, as-
sim como estamos devol-

vendo Goiás aos goianos”, 
acrescentou.

A estimativa é que se-
jam gerados 120 mil no-
vos empregos diretos e 
indiretos. Caiado também 
destacou a importân-
cia econômica da via. “As 
mudanças serão substan-
ciais num curto espaço 
de tempo”. Por sua vez, o 
ministro Tarcísio afirmou 
que a “infraestrutura de 
Goiás e Tocantins está 
sendo revolucionada”.

“Essa é uma determi-
nação do presidente Jair 
Bolsonaro: interiorizar a 
logística, que vai fazer a di-

ferença, com cada vez mais 
investimentos”, salientou o 
ministro durante interação 
com o presidente, por meio 
de videoconferência. “São 
eventos históricos. Nada 
mal para uma semana de 
mil dias, em que o senhor 
fez entregas importan-
tes para o Brasil”, disse. 
“Goiás é o Estado que nós 
mais temos visitado”, co-
mentou Bolsonaro.

As rodovias concedi-
das ligam o Meio-Norte 
e o Centro-Sul do país e 
atravessam 38 municípios 
nos estados de Tocantins e 
Goiás. Na BR-153, o trecho 

vai de Anápolis à Aliança 
do Tocantins (TO) e abran-
ge 624,1 quilômetros. Na 
BR-080, a concessão en-
volve percurso de 87 qui-
lômetros, entre Uruaçu e 
Assunção de Goiás. Já na 
BR-414, são 139,6 quilô-
metros entre Assunção de 
Goiás e Anápolis. “O povo 
tocantinense, goiano, a 
nossa comunidade e o Bra-
sil, que passa por aqui vai 
agradecer a todos aqueles 
que estão fazendo parte 
desse desenvolvimento, 
desse progresso”, desta-
cou o governador do To-
cantins, Mauro Carlesse.

O prefeito anfitrião, Ro-
berto Naves, destacou a 
responsabilidade, de Bol-
sonaro, Tarcísio e Caiado, 
com Anápolis e com Goiás. 
“Essa parceria possibilita 
trazer ótimas notícias para 
nossa cidade”, pontuou.

“Essa rodovia levou 
desenvolvimento para o 
Norte e hoje é importan-
tíssimo vê-la melhorada, 
duplicada. Só assim va-
mos ver o quanto nossa 
região tem potencial para 
levar o crescimento a to-
dos os cantos do País”, sa-
lientou Vanuza Valadares, 
prefeita de Porangatu.

trecho das rodovias federais brs-153, 
080 e 414, entre Goiás e tocantins, 
possui 850 quilômetros de extensão, 
dos quais 672 serão duplicados. 
Acordo tem validade de 35 anos. Ao 
lado do ministro da Infraestrutura, 
tarcísio de Freitas, governador 
destaca que estado se transforma “
no maior centro logístico do país”
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Em Anápolis, ao lado do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, governador Ronaldo Caiado participa da assinatura do contrato de concessão 
das rodovias BR-153/080/414: “Tenho certeza que vocês estão devolvendo o Brasil aos brasileiros, assim como estamos devolvendo Goiás aos goianos” 

São 90 km de vias margi-
nais, 28 km de faixas adi-
cionais e contorno previs-
to na cidade de Corumbá. 
Serão construídas 19 pas-
sarelas, 30 dispositivos de 
interconexão e seis passa-
gens inferiores. A ilumina-
ção das travessias urbanas 
e vias marginais também 
está entre as melhorias 
que conferem maior segu-
rança para os usuários.

“Cada projeto do Minis-
tério de Infraestrutura é 
um filho que nasce”, afir-
mou o secretário nacional 
de Transportes Terrestres, 
Marcello da Costa. “A popu-
lação verá seu crescimen-
to e será impactada posi-
tivamente pelo dia a dia 

da obra, pela quantidade 
de investimentos que nós 
vamos trazer e pela infra-
estrutura de padrão inter-
nacional que será apresen-
tada e incorporada para 
vocês, ao longo desses 
30, 35 anos de concessão”, 
destacou. “Esse contrato 
nasce forte, com resiliên-
cia, voltado à execução de 
serviços e entrega dos in-
vestimentos”, assegurou o 
diretor-geral substituto da 
ANTT, Fábio Carvalho.

A nova concessionária 
deverá ainda recuperar 
todo o pavimento dos tre-
chos e oferecer serviços 
de atendimento médico 
e mecânico aos usuários, 
a partir de 19 bases ope-

racionais que serão im-
plantadas, além de prover 
monitoramento e geren-
ciamento de tráfego. Há 
ainda previsão de construir 
dois pontos de paradas e 
descanso para maior segu-
rança dos caminhoneiros 
e implantação de rede de 
wi-fi ao longo das rodovias 
para a comunicação entre 
os usuários e o serviço de 
atendimento da conces-
sionária, conferindo maior 
segurança viária.

“O grupo Ecovia co-
meçou há mais de 20 
anos a contribuir para o 
crescimento sustentável 
do País. A Ecovias do Ara-
guaia é a concessão nú-
mero 11 do nosso grupo 

e estamos muito felizes 
em trazer toda esta me-
lhoria e eficiência para 
essa região”, afirmou o 
diretor executivo, Nicolò 
Caffo. “Já estamos com 
um time de especialistas 
pronto para atuar e cum-
prir nossa missão: con-
tribuir com a segurança 
e infraestrutura viária e 
para o desenvolvimento 
regional”, salientou Al-
berto Lodi, diretor presi-
dente. “A gente vai fazer 
uma transformação que 
vai trazer muito progres-
so, emprego e, principal-
mente, muita segurança 
aos usuários”, afirmou 
Carlos Eduardo Xisto, di-
retor superintendente.

Presenças
Também estiveram 

presentes os deputados 
federais por Goiás Dele-
gado Waldir, João Campos, 
Major Vitor Hugo, Adriano 
do Baldy, e pelo Tocan-
tins Tiago Dimas e Carlos 
Henrique Amorim “Ga-
guim”; deputado estadual 
Amilton Filho; superinten-
dente da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) Vinícius 
Veiga; diretor presidente 
da Ecorodovias, Gianfran-
co Catrini; vice-prefeito 
de Anápolis, pastor Már-
cio Cândido da Silva; pre-
feitos Paulo Vitor Avelar 
(Jaraguá/GO), Dásio Mar-
ques (Amaralina/GO), Tia-
go Pacheco (Petrolina de 

Goiás), Cleomar Contador 
(Campinorte/GO), Ales-
sandro Barcelos (Cocalzi-
nho/GO), Roberto João de 
Oliveira “Gaguinho” (Santa 
Rita do Novo Destino/GO), 
Josi Nunes (Gurupi/TO) 
Júnior Marajó (Cariri do 
Tocantins) e Elves Moreira 
(Aliança do Tocantins).

Participaram, ainda, o 
coordenador regional de 
educação de Anápolis, 
Luciano Almeida Pereira; 
presidente do Sindicato 
Rural de Anápolis José 
Caixeta; comandantes 
Paulo Roberto de Oliveira 
(3º Comando Regional da 
Polícia Militar - Anápolis) 
e Ricardo Silveira Duarte 
(Corpo de Bombeiros).

Os investimentos previstos no contrato de concessão 
envolvem mais de 600 quilômetros de duplicações
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MÊs Das cRiaNÇas
No mês das crianças, programação está garantida 
no bougainville que, além de contar com o evento 

brinquedoteka com réplicas gigantes brinquedos clássicos 
que marcaram os anos 80 e 90, inicia com programação 

espacial mês das crianças no Bouga Kids aos finais de 
semana e excepcionalmente no dia das Crianças (12), 

feriado de Nossa Senhora Aparecida. O espaço, que fica 
no piso 3, próximo à loja Americanas, terá atividades 

lúdicas variadas, iniciando neste sábado, dia 2, com 
as oficinas de slime galáctico, às 16 e 18h, e caderno 

sensorial, às 17 e 19h. As vagas são limitadas a dez crianças 
por oficina e a inscrição, que custa 20 reais, pode ser feita 

no local do evento. todos os materiais estão inclusos.

Ja staRtup
A oSC Junior Achievement promove a partir do 

dia 14 de outubro, o JA Startup online, programa 
desenvolvido em parceria com a StartSe, sobre 

aprendizagem prática. durante o curso, o aluno aprende 
sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e 

desenvolvimento de habilidades para transformar as 
ideias em startups de alto impacto. destinado a jovens 

de 15 a 24 anos, o programa é 100% online, gratuito, com 
mentoria e certificado de participação ao final de todo 
o programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 
de outubro, através do link disponível no instagram @

jagoias.  

cluBE DE costuRa
Para quem gosta de moda e quer aprender ou se 

aperfeiçoar mais no mundo da costura, mas não tem 
tempo, o Clube de Costura, localizado no estacionamento 

G3 do Mega Moda Shopping, lançou uma novidade. 
A partir de agora, é possível fazer os cursos da grade 
de forma exclusiva e individual, em horários flexíveis 

conforme a agenda do aluno. Inicialmente, estão 
disponíveis os cursos rápidos de Modelagem, Corte e 

Costura; de Costura em Máquina Industrial; de Costura 
de Malha em overlock e Galoneira; de  Modelagem; e 

também para o curso de Interpretação de Modelos.

sEMaNa soliDÁRia Da 
cRiaNÇa

o mês de outubro começa com muito carinho e alegria 
em bares e restaurantes de Goiânia. o motivo? A 

Semana Solidária da Criança Abrasel e Sindibares que 
será realizada de 04 a 08 de outubro em parceria com 

a Secretaria Municipal de desenvolvimento Humano e 
Social.  essa ação tem como objeto comemorar de uma 
forma diferente o dia das Crianças. os restaurantes vão 

preparar  uma programação com refeições especiais, 
atividades recreativas e visitas à infraestrutura da casa 

anfitriã, em uma imersão de aprendizado, carinho, 
respeito e segurança. Neste ano, vão ser 15 restaurantes 

participantes que receberão cerca de 500 crianças de 
4 a 13 anos atendidas nos Centros de referência da 

Assistência Social (CrAS). As casas participantes montam 
uma programação exclusiva que inclui refeições especiais 

preparadas para os pequenos e atividades recreativas.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Vue Clinique - o oftalmologista eduardo Nery rossi Camilo e a esposa Caroline Cardoso 
do Valle Camilo, arquiteta, celebraram juntos a inauguração da Vue Clinique, empreendimento 
de alto padrão que vai disponibilizar consultórios médicos por período.

Milão - As estilistas Maisa Gouveia e Natália Gouveia 
fizeram o lançamento da sua mais nova coleção de 
moda, em Milão. o lançamento foi feito na semana do 
Fashion Week2021 de Milão, com a belíssima brune 
Zanatta na capa da conceituada revclé.

3

2 4

Loteamento - os empresários Pablo Marçal e Marcos 
Paulo, lançam, nesta sexta-feira, 1º, em Caldas Novas, o 
loteamento Nova Vista, no Setor Nova Vista, com valor 
geral de vendas estimado em r$ 85 milhões.
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Cooking show - o Chef Georgio rocha, que está de 
volta ao Viela Gastronômica, comanda na quarta-feira, 
6 de outubro, um cooking show para convidados. “A 
ideia é a interação com o cliente, mostrando o carinho e 
amor que temos ao fazer nossos pratos”, conta o chef. 
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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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Brasil vence Cazaquistão de virada 
e leva bronze no Mundial de Futsal
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A seleção brasileira 
masculina de fut-
sal assegurou, pela 

segunda vez consecutiva, 
a medalha de bronze na 
Copa do Mundo Fifa, ao 
vencer de virada o Ca-
zaquistão, por 4 a 2, em 
Kaunas (Lituânia), na tar-
de deste domingo (3). A 
equipe canarinho perdia 
por 1 a 0 ao final do pri-
meiro tempo. Na volta 
do intervalo, o empate 
veio com gol contra do 
fixo Taynan, brasileiro 
naturalizado cazaque, 
mas a história do jogo 
só mundo mesmo nos 
minutos finais, com fi-
nalizações certeiras de 
Rodrigo, Ferrão e Lé.  

No primeiro tempo o 
Brasil desperdiçou opor-
tunidades de abrir o pla-
car.. Logo no primeiro mi-
nuto, em contra-ataque, 
Rodrigo quase marcou, 
depois aos 10 minutos 

Dieguinho recebeu na en-
trada da área e bateu de 
primeira, mas o goleiro 
cazaque Higuita defen-
deu. Na sequência, Arthur 

também quase balançou 
as redes, ao se livrar da 
marcação e arrancar em 
lance individual. Após 11 
minutos, o Cazaquistão 

saiu na frente gol de Ak-
balikov, que aproveitou 
lançamento na medida 
do goleiro Higuita.

Na segunda etapa, aos 

quatro minutos, Taynam 
tentou recuar a bola para 
Higuita e fez contra, ga-
rantindo o empate para 
o Brasil. E foi ele mesmo 

que ampliou para o Caza-
quistão aos 11 minutos. 
Na sequência, os brasilei-
ros voltaram a igualar o 
placar com Rodrigo, após 

Seleção reagiu 
nos minutos 
finais com gols 
de Rodrigo, 
Ferrão e Lé

A campanha brasileira no 
Mundial somou seis vitórias 

em sete jogos, 28 gols 
marcados e oito sofridos
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