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JÂNIO DARROT VOLTA AO CENÁRIO SUCESSÓRIO
E CRIA MAIS COMPLICADORES PARA MENDANHA
O súbito retorno do empresário e ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot à cena política, reafirmando a intenção de
se candidatar ao governo do Estado em 2022, complicou
ainda mais os prognósticos para a oposição ao governador Ronaldo Caiado na eleição do ano que vem. Esse novo
ingrediente sinaliza para a inviabilidade de um projeto político coeso contra o favoritismo de Caiado, que só
aumentou depois da oficialização da aliança com o MDB
– a composição tirou o oxigênio da oposição diante de
um pleito em que se antecipa como difícil, beirando o impossível, cortar o caminho do atual governador para mais
um mandato. O maior prejudicado pela recolocação de Jânio Darrot na corrida sucessória é o prefeito de Aparecida
Gustavo Mendanha, embora, para o futuro, não possa ser
descartada um acordo entre os dois – hoje difícil diante
das pesadas críticas que Darrot tem atirado a Mendanha,
em quem, diz nos bastidores, não acredita e não vê substância para concorrer a um cargo tão elevado quando o de
governador do Estado. Há algum tempo, o ex-prefeito de
Trindade chegou a afirmar que o seu colega de Aparecida,
sem a caneta na mão, não duraria uma semana na política.

OS DESDOBRAMENTOS DA FUSÃO ENTRE O DEM E PSL EM GOIÁS

n As críticas de Flávia Teles,
viúva de Maguito Vilela, ao
prefeito Gustavo Mendanha
despertaram preocupação
no entorno do prefeito, que
teme pelos desgastes caso
os ataques continuem.

Quem conhece Flávia
Teles sabe que ela não perdoa aqueles que considera
“traidores” da memória do
seu marido. Ela já e4sculhambou o prefeito Rogério
Cruz e pode fazer o mesmo
com Mendanha.

n

De resto, ninguém acredita
que a campanha de 2022, pelo
menos em Aparecida, deixará
de discutir o tema da “deslealdade” de Mendanha em
relação aos seus benfeitores
Maguito e Daniel Vilela.

n

O Popular mostrou que,
após a posse do prefeito
Rogério Cruz, subiu exponencialmente o número de
contratos celebrados sem
licitação. O mesmo fenômeno ocorre na prefeitura
de Aparecida.
n

A fusão do DEM com o PSL, praticamente definida e sem volta em nível nacional, ainda não foi corretamente avaliada quanto aos seus impactos em Goiás. Um
desdobramento óbvio será a garantia de um extenso tempo de propaganda no horário gratuito do TRE para a campanha do governador Ronaldo Caiado, reforçado pelas contribuições dos partidos que já estão na base governista ou que ainda virão, deixando a oposição com poucos segundos para fazer o seu proselitismo
eletrônico. Outra consequência se dará em relação aos três deputados estaduais que foram eleitos pelo PSL, dos quais dois, hoje, fazem oposição
ferrenha a Caiado, caso do Delegado Humberto Teófilo e do Major Araújo. e de Paulo Trabalho, também oposição na Assembleia, mas nem
tanto. O que os três vão fazer? É provável que pela cabeça deles passe a hipótese de se filiará legenda que o presidente Jair Bolsonaro escolher, mas isso não será garantia de que poderão disputar o pleito e se reeleger, ou seja, vai depender de quem estiver no comando da nova
sigla bolsonarista em Goiás. De qualquer forma, eles deram azar e passam por um momento de incertezas que ainda vai durar muito tempo.

Desde a sua posse, em
2017, até agora, Gustavo
Mendanha já autorizou 250
dispensas ou inexigibilidade
de licitação, algumas milionárias, ou seja, superando a
casa dos R$ 10 milhões de reais.

O DESAFIO DE ARRUMAR NOMES PARA A CHAPA DO PATRIOTA PARA O GOVERNO

n

SITUAÇÃO DO ESTADO JÁ É ESTÁVEL, RRF SERÁ APENAS A CEREJA DO BOLO

n

A chapa que o nanico Patriota pensa em lançar para o governo do Estado, encabeçada pelo empresário e ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot, será de difícil preenchimento quanto as vagas de vice e de postulante ao Senado. Há algum tempo, Darrot fez contatos com outros partidos e se surpreendeu com a rejeição com
que se deparou, o que, por algum tempo, chegou a o deixar fortemente abalado. O único que deu uma resposta formal foi o deputado federal Delegado
Waldir, a quem foi oferecida a senatória – que apenas disse talvez, quem sabe, vamos ver, mais na frente a gente conversa, o que deixou o ex-prefeito
trindadense desanimado. Se essa conversa acontecesse agora, Delegado Waldir com certeza responderia dispensando liminarmente a “honra”. Na verdade, não há nomes disponíveis para a chapa do ex-tucano, pelo menos por ora. E parece que não vai haver, pela debilidade da sua candidatura.
Já anotei várias vezes nesta coluna, mas é bom lembrar: o governador Ronaldo Caiado vai aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, mas
independentemente disso já conquistou e desfruta de uma sólida situação financeira quanto ao caixa do Estado. O RRF será apenas a
cereja de um bolo que está confeitado e de sabor agradabilíssimo: com dinheiro disponível e despesas contidas, Caiado receberá o bônus
do acesso a empréstimos – para obras, evidentemente – e da suspensão ou redução em definitivo das parcelas da dívida, quer dizer, enquanto durar o regime, que pode se estender por até seis anos. Esse cenário positivo cria, para o governador, a expectativa de um segundo
mandato excepcional em matéria de realizações e conquistas, em todas as frentes de obras e de políticas públicas. Uma administração,
talvez, nunca vista antes em Goiás, pelos pilares em que se alicerçará, combinando a saúde fiscal do governo e a experiência do gestor.

n

Aumentou entre os amigos e aliados de Iris Rezende a preocupação com o seu
estado de saúde. Já são dois
meses desde o AVC e o velho
cacique continua internado,
sem expectativa de alta.
O ex-governador Marconi
Perillo está incomodado com
a falta de sinalização pública
de Gustavo Mendanha em relação a uma aliança em 2022.
A fase das conversas reservadas já passou.

O que as prefeituras de Goiânia e Aparecida, sob Rogério Cruz e Gustavo Mendanha, respectivamente, têm em comum? Simples: a proliferação de contratos de consultorias, celebrados com dispensa de licitação ou inexigibilidade, em valores elevados, nas áreas de informática, contabilidade e financeira. Na capital, o Ministério Público está
passando um pente fino na gestão de Cruz e já apontou negócios suspeitos, nessa área, com recomendação para que não sejam efetivados. Em Aparecida, nada ainda
aconteceu: apesar do tamanho do caixa do município, os promotores locais parecem dormir em serviço. Mendanha, no geral, nunca foi incomodado, ao contrário do seu
antecessor, Maguito Vilela, que chegou a responder a mais de 10 ações por improbidade administrativa, algumas exatamente por despesas não licitadas.

Caiu como um presente
dos céus para o governador Ronaldo Caiado a pesquisa do Instituto Mauro
Borges que apontou crescimento de 4,4% para o
PIB estadual no segundo
trimestre deste ano.

VAREJÃO DE ROGÉRIO CRUZ APEQUENA A SUA GESTÃO E REPETE PAULO GARCIA

n

PROLIFERAÇÃO DE CONSULTORIAS EM GOIÂNIA E APARECIDA É PREOCUPANTE

Até hoje carente de um escopo para justificar o seu mandato sem legitimidade popular, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz resolveu investir numa espécie de
varejão de pequenas obras e realizações que não se prestam a compor uma proposta global de gestão. São intervenções geralmente administrativas, com
repercussão social limitada, que evidentemente têm a sua importância, porém dentro de um universo político que corresponde a atirar para todos os lados
sem atingir alvo algum. De certa forma, lembra a fracassada gestão do amargurado e tristonho Paulo Garcia, que chegou ao final com menos de 5% de
aprovação – pessoalmente angustiado a ponto de sofrer um ataque cardíaco infelizmente fatal. Rogério Cruz segue pelo mesmo caminho, não quanto as
suas consequências mais dramáticas, claro, porém em razão da definição pela rotina e pela falta de grandeza, apesar de comandar uma metrópole com
mais de 1,5 milhão de habitantes. Depois de quase dez meses sentado na cadeia número um do Paço Municipal, ainda está longe de justificar a que veio.

n

Nos rastros de Gustavo
Mendanha, o presidente
estadual do MDB Daniel
Vilela foi a Porangatu e
promoveu um encontro de
lideranças do partido muito maior que o patrocinado
pelo prefeito de Aparecida.
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Desenvolvimento Social

Quarta etapa da campanha de
segurança alimentar da gestão
estadual entregará 250 mil kits de
alimentos. Estado alcança marca de
mais de 1 milhão de cestas, desde
início da pandemia de Covid-19.
Este é o maior número de donativos
adquiridos com recursos próprios por
um Estado brasileiro neste período.
“Governo trabalha para que as
pessoas possam retomar suas vidas”,
afirma primeira-dama, Gracinha Caiado

O

Governo de Goiás
entregou cerca de
70 mil cestas básicas em todo o Estado de
Goiás apenas durante o
mês de setembro. É o que
mostra levantamento realizado pelo Gabinete de
Políticas Sociais (GPS) referente à quarta etapa da
Campanha de Combate à
Propagação do Coronavírus, lançada no último dia
17 de setembro pelo governador Ronaldo Caiado.
Nas últimas semanas,
a ação já beneficiou cerca de 140 municípios e
deve chegar a mais 50 na
próxima semana. O cronograma segue ao longo

do mês de outubro até
a finalização da entrega
das 250 mil cestas básicas disponíveis para esta
etapa. “Todo esse esforço
é pra levar o alimento,
casa por casa, a todos os
lugares”, reforça o governador Ronaldo Caiado.
Os kits de alimentos
foram adquiridos pela
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
(Seds) e são distribuídos
às famílias em situação
de vulnerabilidade social
por meio de parceria firmada entre o Governo de
Goiás e as prefeituras. Na
capital e em Aparecida de
Goiânia, as entregas fi-

Divulgação

Governo de Goiás entrega 70 mil
cestas básicas no mês de setembro

Caiado, no início da entrega de 250 mil cestas básicas a famílias afetadas pela pandemia de Covid-19. “Todo esse esforço é pra levar o alimento casa por casa”, ressalta

cam por conta da Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG). Nova etapa
também já beneficiou associações quilombolas de
16 municípios.
A Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus foi lançada pelo
governador de Goiás em
março de 2020, logo no
início da pandemia, para
garantir a segurança alimentar das famílias goianas mais afetadas pelo
período de restrições.
Com a quarta remessa,
Goiás destina mais de 1
milhão de cestas básicas,
desde o início da pandemia de Covid-19, a todos

os 246 municípios, além
de assentamentos rurais,
acampamentos e comunidades
quilombolas.
Este é o maior número
de donativos adquiridos
com recursos próprios
por um Estado brasileiro
neste período.
Presidente de honra
da OVG e coordenadora
do Gabinete de Políticas
Sociais (GPS), a primeira-dama Gracinha Caiado
destacou que a pandemia
afetou todos os goianos,
mas sobretudo aqueles
que vivem em situação
de vulnerabilidade. Por
isso, destaca que o governador Ronaldo Caiado fez

questão de garantir a segurança alimentar dessas
pessoas, desde o primeiro
momento da pandemia.
“Todas as ações do Governo de Goiás têm foco e
são pensadas em conjunto
para que as pessoas de
todas as regiões do nosso
Estado deixem a extrema
pobreza e possam retomar
as próprias vidas após esse
período tão difícil. Garantir a segurança alimentar
dos goianos e goianas, que
mais precisam durante a
pandemia, foi um grande
desafio, mas com o apoio
das prefeituras, chegamos
à nova etapa levando cada
vez mais dignidade às fa-

mílias goianas”, reforçou
Gracinha Caiado.
O Governo de Goiás já
investiu, desde março de
2020, aproximadamente
R$ 90 milhões na segurança alimentar das famílias
goianas. Desse montante,
mais de R$ 70 milhões
foram para a compra das
cestas básicas, sendo que
R$ 28 milhões foram repassados diretamente aos
municípios para investimento em assistência
social, com utilização em
despesas
emergenciais
geradas pela pandemia,
o que inclui aquisição de
cestas básicas e ações de
proteção social.

Além da entrega de cestas básicas, o Governo de Goiás
adotou ações estratégicas, como o Cartão Alimentação
Frente ao desafio de
garantir a segurança alimentar dos goianos em
extrema pobreza durante
a pandemia, além da entrega de cestas básicas, o
Governo de Goiás adotou
ações estratégicas, como o
Cartão Alimentação, substituindo a merenda escolar
nas unidades escolares,
que ficaram fechadas durante o período da pandemia. “A merenda escolar
é muito importante, pois
é parte responsável pela
segurança alimentar de
milhares de famílias. O governador jamais deixaria
os goianos que mais precisam desamparados, sem
a alimentação digna para

crianças e adolescentes”,
destaca a primeira-dama
Gracinha Caiado.
Garantir a segurança
alimentar das crianças que
ainda não vão a escola também foi alvo de preocupação do governador, que lançou, no segundo semestre
de 2021, o Mães de Goiás. O
programa de transferência
de renda garante R$ 250
mensais a mulheres com filhos entre zero e seis anos. A
iniciativa chegará a 100 mil
famílias dos 246 municípios
goianos, para o reforço nutricional de crianças na primeira infância.
Devido ao período pandêmico, os Restaurantes do
Bem da Organização das

Voluntárias de Goiás (OVG)
passaram a distribuir marmitas à população. As 13
unidades espalhadas por
todo o Estado serviram,
apenas em 2021, 2.394.321
refeições. Além disso, o Banco de Alimentos, gerido pela
OVG desde o início de 2019,
beneficiou 242 instituições
sociais e 2.526 famílias, com
a doação de aproximadamente 3.176 toneladas de
frutas, verduras e legumes,
alcançando uma média de
45 mil pessoas.
Como auxílio na luta
contra a fome, o Banco
de Alimentos também já
promoveu, em todo o Estado, ações de educação
alimentar e nutricional

para 724 entidades sociais
e para 620 famílias em
situação de vulnerabilidade social. Para se ter uma
ideia, o total de alimentos
doados apenas em setembro de 2021 foi de 139
toneladas. Desde que a
OVG assumiu a unidade, o
número já soma mais de 3
mil toneladas.

Investimento
bilionário no Social
O Governo de Goiás realiza investimentos da ordem
de R$ 1,1 bilhão em programas sociais nos 246 municípios do Estado. Entre
projetos e entregas realizados, já foram mais de R$

364 milhões, que ganham
reforço de R$ 830 milhões
para novas iniciativas,
como reforma e construção de casas sem custo ou
parcela de financiamento
para os moradores.
Além das mais de 1 milhão de cestas, o trabalho
garante segurança alimentar para 530 mil estudantes, 100 mil famílias contempladas pelo programa
Mães de Goiás, distribuição de 130 mil cobertores,
10 mil bolsas concedidas
pelo Universitário do Bem
(ProBem) e 5 mil vagas
para o Aprendiz do Futuro.
Ainda foram disponibilizados R$ 20 milhões pelo
Crédito Social, programa

que promove a inclusão
social de famílias em vulnerabilidade, por meio de
mecanismos de suporte
financeiro e profissionalizante, voltados ao empreendedorismo. A ação faz
parte do Goiás Social.
Também foram doados
à Campanha de Combate
à Propagação do Coronavírus 700 mil frascos de álcool 70% e mais de um 1,6
milhão (1.635.658 unidades) de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI),
como máscaras de tecido
ou descartável, capotes,
aventais, luvas, macacões,
protetores faciais, óculos
de proteção, propés, toucas
e visores de proteção.
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Em Montividiu e Rio Verde

O presidente
da Assembleia
Legislativa de
Goiás (Alego),
deputado
Lissauer Vieira
(PSB), cumpriu
agenda nesse
final de semana
na região
Sudoeste do
estado, em Rio
Verde e
na vizinha
Montividiu

E

le participou de entregras e vistoria de
obras e anunciou
recursos para as duas cidades, em confirmação
da atuação municipalista
que tem sido prioridade
de seu mandato. Em Montividiu, na sexta-feira, 1º, o
chefe do Poder Legislativo participou do anúncio
da ampliação e reforma
do Colégio Estadual Rafael Nascimento, vistoriou
obras que estão sendo
executadas no município
e destinou uma emenda
parlamentar junto ao deputado Chico KGL (DEM)
no valor de R$ 100 mil
para a Educação.
Reforçando sua atenção
e sensibilidade às necessidades de toda a população goiana, sobretudo, dos
municípios por ele representados no Legislativo
estadual, o presidente da
Alego destacou o seu compromisso público e a parceria estabelecida junto ao
Executivo municipal com o
objetivo de levar cada vez
mais benefícios para a comunidade local. Segundo

Divulgação

Lissauer acompanha lançamento, vistoria
obras e destina recursos para a comunidade

“Vejo que estar próximo da população é sempre o melhor caminho para conhecermos as carências da comunidade, ouvirmos as principais demandas e trabalhar em
conjunto para levar os benefícios necessários para os rio-verdenses. Ao visitar o Centro de Ensino Bom Pastor, pude ver de perto o brilhante trabalho que é realizado
por essa importante instituição da nossa cidade e, assim também, foi na feira coberta da Vila Amália, onde conversei com os pequenos agricultores e coloquei o nosso
mandato à inteira disposição de todos eles, homens e mulheres que merecem, sem dúvidas, a nossa atenção e reconhecimento”, ressaltou Lissauer

Lissauer, é através do diálogo, da transparência e,
principalmente, da união
de forças entre os Poderes,
que “as coisas acontecem”.
“Hoje é um dia muito
importante para a comunidade escolar de Montividiu. Eu sei que vocês reivindicaram muito por esse
benefício, eu me recordo
de que algum tempo atrás,
estivemos aqui e fomos
cobrados por essa reforma
e, agora, ela é realidade
para os nossos professores,
alunos e toda a população”,
disse o deputado.
Lissauer também anunciou que ele e o deputado
Chico KGL colocaram uma
emenda no valor de R$
100 mil para compra de 20
computadores para a escola.
“Junto ao governo de Goiás
estamos trabalhando muito e quando se tem boas
parcerias e união de forças,
as coisas acontecem, como
está acontecendo aqui hoje.”
Por sua vez, o prefeito
do município, Edson Bueno (PSB), expressou o seu
sentimento de gratidão ao
chefe do Poder Legislativo
pelo trabalho desenvolvi-

do em favor de Montividiu
e salientou a importância
dos investimentos destinados à cidade. “O deputado Lissauer é um homem
de palavra e um grande
parceiro que tem contribuído muito conosco. Já estou
no meu terceiro mandado
de prefeito e nunca, nesses oito anos, recebi obras
em nosso município, mas
agora é diferente. Por isso,
agradeço imensamente o
deputado Lissauer e o governador Ronaldo Caiado
(DEM) por olhar com tanto carinho para a nossa
cidade”, ressaltou.
Além de Lissauer e Chico KGL e o prefeito Edson,
também participaram da
cerimônia a vice-prefeita
de Montividiu, Débora Pedroso; coordenadora regional de Educação, Karen
Proto; presidente da Câmara Municipal, vereadora
Danila Souza; pároco da
igreja Nossa Senhora da
Abadia, padre Cassiano;
comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar;
tenente-coronel Leandro Carvalho; diretora
do Colégio Estadual Ra-

fael Nascimento, Núbia
Cruvinel;
superintendente de Infraestrutura
da Secretaria de Estado
da Educação, Rodolfo de
Oliveira; vereadores e
secretários municipais.

Investimentos

Além da emenda parlamentar de R$ 100 mil
destinada por Lissauer e
Chico KGL para a educação
municipal, também foram
entregues na solenidade
159 chromebooks para os
alunos da terceira série
do Colégio Estadual Rafael Nascimento, totalizando R$ 371.218,00, e um
televisor e uma caixa de
som no valor total de R$
4.009,75. Já para a reforma
e ampliação da estrutura
da unidade escolar, serão
investidos pelo governo
estadual R$ 500 mil.
Ainda em Montividiu,
o chefe do Poder Legislativo também prestigiou
o lançamento das obras
de ampliação do Hospital
Municipal e Maternidade
Dona Zebina; vistoriou a
conclusão da sinalização
horizontal e vertical da
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GO-174, viabilizada por ele
junto à Agência Goiânia
de Infraestrutura e Transporte (Goinfra), acompanhou os trabalhos de pavimentação asfáltica no
bairro Morada da Colina e
participou da entrega de
duas novas viaturas para
o Batalhão da Polícia Militar do município.

Em Rio Verde

Na cidade de Rio Verde,
sua principal base eleitoral, Lissauer participou do
lançamento da construção
e cobertura da quadra poliesportiva do CEPI Maria
Ribeiro Carneiro, um anseio antigo da comunidade escolar local fruto de
emenda parlamentar de
sua autoria no valor de R$
180 mil. Ele também visitou o Centro de Ensino Especial Bom Pastor e a feira
coberta da Vila Amália.
Destacando os constantes investimentos realizados pelo Executivo
estadual na educação
goiana, especialmente, em
Rio Verde, Lissauer afirmou, durante o anúncio
das obras de ampliação
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José Luiz Bittencourt
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Rafael Vilela
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do CEPI Maria Ribeiro Carneiro, que Goiás vive um
momento “importante e
especial” na área educacional e, também, em outros setores essenciais,
como infraestrutura, saúde e segurança pública.
De acordo com ele, benefícios necessários e resultantes do diálogo, da
conduta republicana e da
forte atuação parlamentar no Poder Legislativo.
“Nós estamos vivendo
um momento importante
e especial na nossa educação, são investimentos
nos quatro canto de Goiás
e em todas as áreas. Hoje,
aqui, estou extremamente
feliz em poder contribuir
e ajudar para essa grande
reforma. Na Assembleia
Legislativa nós temos atuado, com muito diálogo e
compromisso público, para
garantir que os benefícios cheguem até a nossa população, votando
matérias importantes e
aplicando os recursos necessários, como estamos
vendo aqui hoje no lançamento dessas obras”,
salientou Lissauer.

Circulação:
Estado de Goiás
Tiragem:
Atende a Lei
Estadual n° 17.928/12
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infraestrutura

Prefeito Rogério Cruz acompanha
andamento de obras em Goiânia
Divulgação / Secom Goiânia

Comitiva
inspecionou
obras de impacto
em diversas
regiões de
Goiânia

A

Prefeitura de Goiânia realizou, nesta
segunda-feira
(4/10), visita às obras
nos bairros Shangry-Lá,
Shangry-Lá I e II, Chácara
Helou, Mansões Rosas de
Ouro, Jardim Petrópolis,
Parque das Nações, Carolina Park e no Viaduto
Lauro Belchior. O prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz,
a primeira-dama, Thelma
Cruz, o secretário de Infraestrutura Urbana, Fausto
Sarmento, e vereadores da
cidade, conferiram de perto o andamento das obras
de pavimentação, galerias
de águas pluviais e construção de viaduto.
Equipes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), juntamente com empresas
terceirizadas, estão em
força-tarefa para resolver
a questão da pavimenta-

Comitiva também conferiu de perto o andamento das obras de pavimentação, galerias de águas pluviais e construção de viaduto

ção asfáltica nos bairros
Shangry-Lá, Shangry-Lá
I e II. A questão já é uma
demanda de 40 anos por
parte da população local.
“Estamos concluindo as
últimas duas vias do Shangry-Lá e a empresa assume o Shangry-Lá I e II, e
assim concluímos o asfalto
nessa região, ruas que hoje

são de terra e em breve,
serão asfaltadas”, explica o
titular da Seinfra, o engenheiro Fausto Sarmento.
No Bosque dos Anjos,
no Setor Mansões Rosas
de Ouro, a Prefeitura está
com equipes trabalhando
na construção da bacia de
contenção e da drenagem
que evita inundação no

local durante o período
de chuvas. “A preservação
do Bosque é importante
para os frequentadores,
sabemos o significado
desse parque para os moradores da região, e estamos tratando com muita
responsabilidade e transparência essa questão.
Além dessa obra, temos

a continuação do asfalto
na Estrada 129, que liga
a GO-060 ao Parque Nova
Esperança, que também
vai ajudar muito toda a
população”, afirma o prefeito Rogério Cruz.
Outra obra muito desejada que está em construção e em breve será
concluída, é a Avenida Ca-

rolina Cândida Cabral, que
faz a ligação do Parque
das Nações com o Carolina Park. “Tenho alegria em
atender o pedido da comunidade, já estive aqui há
três meses. Trabalhamos,
planejamos e hoje estamos vendo essa obra em
andamento e que vai levar
muitos benefícios para a
população”, diz o prefeito.
Por fim, a comitiva
também esteve no Viaduto Lauro Belchior, conhecido como Viaduto da
Enel, que liga o Setor Leste Universitário (Rua 117)
ao Jardim Novo Mundo
(Avenida Ribeirão Preto),
passando sobre a BR-153.
“Essa é mais uma obra
que estamos fazendo e
que trará benefícios para
as regiões. Vamos entregar ainda esse ano essa
obra desejada há mais de
15 anos pela população”,
informa Rogério Cruz.
Para essa última obra,
é aguardada a chegada
de um guindaste de 500
toneladas, vindo de São
Paulo, para lançar as oito
vigas do viaduto sobre a
rodovia, na altura do km
498. “Após esse serviço, em
mais 30 dias terminamos
essa obra”, conclui o secretário Fausto Sarmento.

consumidor

Procon alerta para novas regras de segurança do PIX

Após o surgimento de inúmeras fraudes envolvendo
o PIX, o Banco Central (BC)
publicou resolução que
implanta novas medidas
de segurança ao sistema.
Uma medida para conter
os golpes que passará a
valer nesta segunda-feira
(4/10) é a imposição de
limite de valor a ser transferido no período noturno.
Ela estabelece o limite
de R$ 1 mil para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das
20h às 6h, incluindo o PIX.

Empresas não serão atingidas com a medida.
As demais iniciativas entram no dia 16 de novembro.
Entre elas, está o bloqueio
cautelar do serviço realizado pelas prestadoras do
serviço (financeiras e bancos). A medida suspenderá
por 72 horas as transações
de usuários em caso de
suspeita de fraude. O usuário deverá ser informado
previamente sempre que a
operação for necessária.
A ação já fazia parte dos
mecanismos de segurança

Divulgação

O Banco Central estabelece o limite
de R$ 1.000,00 para transferências e
pagamentos realizados por pessoas físicas
das 20 às 6 h, incluindo o PIX. Empresas
não serão atingidas com a medida

É importante que o consumidor redobre a sua atenção quanto às movimentações realizadas. Em caso de transação suspeita, entrar em contato
imediatamente com o banco e com os órgãos de defesa do consumidor

usados pelo sistema, mas
cabiam às financeiras a decisão de notificar ou não a
possível vítima do golpe.
Verifique abaixo como serão
aplicadas as novas medidas:
Notificação de infração:
deixará de ser facultativa e
passará a ser obrigatória, o
que permite que os bancos
registrem uma sinalização

na chave PIX, no CPF/CNPJ
do usuário ou no número da
conta quando há “fundada
suspeita de fraude”. Essas
informações serão compartilhadas com as demais
instituições financeiras para
aumentar os mecanismos
de prevenção a fraudes;
Ampliação do uso de informações para fins de pre-

venção à fraude: permitirá
a consulta de informações
vinculadas às chaves PIX.
Ou seja, as informações de
notificação de fraudes serão
disponibilizadas para todos
os participantes do PIX, que
poderão utilizar essas informações em seus processos;
Mecanismos adicionais
para proteção dos dados:
tem como finalidade a padronização dos sistemas
adotados pelos bancos
que deverão ser, no mínimo, iguais aos mecanismos implantados pelo BC.
Os bancos também terão
de definir procedimentos
de identificação e de tratamento de casos em que
ocorram excessivas consultas de chaves PIX.
“O PIX já se mostrou um
sistema seguro e que caiu
no gosto popular, o que torna inviável a suspensão do

programa”, aponta o superintendente do Procon Goiás, Alex Augusto Vaz. A fala
do represente do órgão faz
alusão direta aos projetos
de leis e ações cíveis públicas que solicitam a interrupção do sistema. “As iniciativas apontadas pelo BC
demonstram uma preocupação em garantir a segurança dessas movimentações. Esse posicionamento
adotado pelo Banco Central deve intimidar a ação
dos golpistas”, acrescenta
Alex Augusto Vaz.
Mesmo assim, é importante que o consumidor redobre a sua atenção quanto
às movimentações realizadas. Caso perceba alguma
transação suspeita, a vítima
deverá entrar em contato
imediatamente com o seu
banco e com os órgãos de
defesa do consumidor.
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Relatório aponta impacto da pandemia
na saúde mental de adolescentes
“E

star
cansada
psicologicamente
significa que você sente que
não está vivendo a vida,
que não é capaz de fazer
nada. Mesmo que você
seja ambiciosa, você não
conseguirá atingir suas
ambições porque está
completamente
derrotada psicologicamente”.
É assim que uma adolescente, no Egito, fala
sobre saúde mental. Ela
não está sozinha. Casos
de depressão e falta de
interesse são identificados entre adolescentes e
jovens em todo o mundo
e geram preocupação, sobretudo na pandemia.
O relato faz parte do
relatório Situação Mundial da Infância 2021
- Na minha mente: promovendo, protegendo e
cuidando da saúde mental das crianças, lançado
hoje (4) pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef).
O estudo apresenta
uma prévia da pesquisa
internacional com crianças e adultos em 21 países conduzida pelo Unicef em parceria com a
Gallup que mostra que,

em média, um em cada
cinco (19%) adolescentes e jovens de 15 a 24
anos, muitas vezes, sente-se deprimido ou tem
pouco interesse em fazer
as coisas. Para a pesquisa, foram entrevistadas
aproximadamente 20 mil
pessoas, por telefone, em
21 países. Os resultados
completos serão divulgados em novembro.
No Brasil, um dos países que participou do estudo, essa porcentagem é
ainda maior que a média,
22% dos adolescentes e
jovens de 15 a 24 anos
dizem que, muitas vezes,
sentem-se deprimidos
ou sem interesse. Isso
coloca o país em oitavo
lugar no ranking dos 21
países. Camarões aparece em primeiro lugar,
com uma porcentagem
de 32%. Em último lugar,
está o Japão, com 10%.
“Interessante a gente
valorizar as políticas públicas e as instituições
que já vinham trabalhando nessa área no Brasil. O
país fica em um patamar
preocupante, mas não
é o pior. Há países que
não têm instituições fortalecidas nem políticas

Tomaz Silva/Agência Brasil

Estudo mostra que cenário já era
preocupante antes da covid-19

O relatório Situação Mundial da Infância 2021 pede que governos e parceiros dos setores público e privado se comprometam, comuniquem e ajam para
promover a saúde mental de todas as crianças, todos os adolescentes e cuidadores, proteger os que precisam de ajuda e cuidar dos mais vulneráveis

públicas com o histórico
que tem o Brasil”, ressalta a oficial do Unicef no
Brasil na área de Desenvolvimento de Adolescentes, Gabriela Mora.
Ainda assim, Gabriela
defende que é importante fortalecer as políticas
já existentes e atentar-se
à desigualdade na oferta
delas no território nacional. Além disso, é preciso que diversas áreas
organizem-se, incluindo
assistência social, educação e saúde, para oferecer atendimento e encaminhamento adequado

àqueles que precisarem.

Pandemia

De acordo com o relatório, calcula-se que, globalmente, mais de um em
cada sete meninos e meninas com idade entre 10
e 19 anos viva com algum transtorno mental
diagnosticado. Quase 46
mil adolescentes morrem por suicídio a cada
ano, uma das cinco principais causas de morte
nessa faixa etária.
O cenário já era preocupante antes da pandemia. Segundo os últimos

dados disponíveis do
Unicef, globalmente, pelo
menos uma em cada sete
crianças foi diretamente
afetada por lockdowns,
enquanto mais de 1,6 bilhão de crianças sofreram
alguma perda relacionada à educação.
Segundo o estudo, a
ruptura com as rotinas,
a educação, a recreação
e a preocupação com
a renda familiar e com
a saúde estão deixando muitos jovens com
medo, irritados e preocupados com seu futuro.
“Ainda é um tabu falar

de saúde mental. A pandemia nos trouxe a urgência
desse tema, de quebrar
esse tabu e de falar de
forma acolhedora, de fomentar espaços de escuta
de crianças e adolescentes”, diz Gabriela, e acrescenta: “Numa sociedade
adultocêntrica, tem-se o
mau hábito de minimizar
o sofrimento de crianças
e adolescentes. Quando
chegam essas expressões,
é importante levar a sério.
Quando estão passando
por um sofrimento, escutar, reconhecer isso e dar o
apoio necessário”.

WhatsApp, Instagram e Facebook voltam
a ser acessíveis para usuários
Redes sociais
passaram cerca de
7h indisponíveis
Grandes redes sociais relacionadas ao Facebook
ficaram inacessíveis hoje
(4) no início da tarde e começaram a ser restabelecidas por volta de 19h20.
O Facebook - a maior rede
social do mundo -, o Instagram - a mais popular
plataforma de compartilhamento de imagens - e
o WhatsApp - o aplicativo

de troca de mensagens via
celular preferido dos brasileiros - ficaram indisponíveis para os usuários por
uma falha ainda não detalhada pelo conglomerado.
Outras plataformas sociais, como o Telegram e o
Twitter, apresentaram instabilidades e funcionam
de maneira intermitente,
com usuários de todo o
mundo registrando queixas pelo serviço internacional de monitoramento
de servidores e aplicativos
Downdetector.
Pouco antes das 17h,

Mike Schroepfer, oficial-chefe de tecnologia do
Facebook, publicou um
pedido de desculpas para
os usuários impactados
pelo que classificou como
“erros de rede”.
A falha generalizada
no acesso mostra para os
usuários uma mensagem
de erro no domain name
system (DNS) - a tecnologia que liga o endereço
usado para se chegar aos
sites internet protocols
(IPs) dos servidores correspondentes que hospedam o conteúdo das pági-

nas. Esta não é a primeira
vez que o grupo de serviços administrados pelo
Facebook apresenta problemas. Em junho deste
ano, uma interrupção semelhante aconteceu.
Na prática, é como se
os números de telefone
dos serviços do Facebook
tivessem sido apagados
da gigantesca agenda da
internet. O gestor do DNS
do Facebook e dos demais
serviços é o próprio Facebook, o que pode significar que uma atualização
malsucedida ou um erro

Dado Ruvic/Ilustração

internet

WhatsApp - o aplicativo de troca de mensagens preferido dos brasileiros

grave nos principais servidores das redes sociais
possa ter acontecido.
Segundo os números
da Nasdaq - a bolsa de
valores do mercado de
tecnologia -, o Facebook
perdeu cerca de 5,34%

de valor de mercado até
o momento com a falha.
Isso equivale a cerca de
US$ 50 bilhões - o valor
total estimado da rede
social Twitter. As ações do
Facebook estão cotadas no
momento a US$ 326,23.

social
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Devido ao grande sucesso, a mais completa
mostra de arquitetura e decoração das Américas
acaba de prorrogar a data de encerramento para
o dia 17 de outubro. Segundo Eliane Martins, ao
lado da sócia Sheila de Podestá, franqueadas
da CASACOR Goiás, essa é uma oportunidade
para aqueles que procuraram ingressos e não
puderam ter acesso devido ao controle de
permanência no local devido às medidas de
segurança contra a covid-19.

Tecnologia no campo

O CEO da Pivot, Cauê Campos, celebra o
lançamento no Brasil do mais novo modelo de
trator da Case IH. Durante coquetel realizado na
cidade de Formosa, no último dia 23 de setembro,
ele recebeu convidados que puderam conhecer
de perto a novidade. O equipamento, já à venda
nas lojas da Pivot, é da linha Magnum e conta
com tecnologia AFS (Advanced Farm System), que
permite monitoramento e operação à distância.

Pirenópolis

Workshop

Hoje, 05 de outubro, a Capricórnio Têxtil, com
apoio do Grupo Mega Moda, formado pelos
shoppings atacadistas Mega Moda Shopping,
Mega Moda Park e Mini Moda, realizará um
Workshop para debater sobre Design, Pesquisa
e Criação no universo Denim. Gratuito, o evento
acontecerá às 16h no auditório do Mega Moda
Hotel, e contará com a participação da Consultora
de Moda, Giu Castelo Branco, sendo direcionado
a lojistas do segmento. “Estamos muito felizes
em apoiar esse Workshop. Para o Grupo Mega
Moda é muito importante ajudar e colaborar para
a formação dos nossos lojistas. Temos um foco
em desenvolver a Região da 44 e a parceria com a
Capricórnio chegou para somar”, afirma Chrystiano
Câmara, Superintendente do Mega Moda.

4

Coquetel - O diretor da Sousa Andrade Construtora,
Murilo Andrade, receberá jornalistas e influencers hoje
(5) para um happy hour no Jardim Goiás. O evento
exclusivo contará com as atrações do Alata e Burger for
a Day para apresentação do mais novo residencial na
região, o Emirates Parque Flamboyant.

3

Woman Power - Nesta terça-feira, 5, a 2º edição do
Talk Show Woman Power no Shopping Bougainville
e contará com a participação da empreendedora de
bem-estar Marília Slywitch.

Live – Outubro Rosa - Sucena Hummel gestora do Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis de Goiás (Sescon-GO), receberá a
médica oncologista Danielle Laperche, para uma live nesta quartafeira (06/10), às 18h30, no canal do YouTube do Sescon-GO

Divulgação

2

Divulgação

Comemoração - O empresário Rafael Silvério comemorou nova idade ao lado da sua bela Renata Stival no Doha Lounge e
depois esticou a balada no Vilão Premium ao som dos Djs Netto e Wam Baster.

Divulgação

Pirenópolis comemora 294 anos em outubro
com uma série de presentes para a população.
Mais de 35 atividades gratuitas serão realizadas
durante todo o mês de outubro, dentre atrações
culturais, qualificação empresarial e lançamentos
de serviços, como o início da coleta seletiva do
município, um feito inédito para a cidadeCom o
mote “Vem 300”, Pirenópolis celebra no dia 7 de
outubro 294 anos, já se preparando para chegar
a três séculos de história como uma cidade
equipada para os principais desafios do planeta.
“Precisamos estar preparados para lidar com
os desafios que o futuro nos aponta de forma
inteligente e em consonância como que é
indicado como o melhor em termos de gestão,
boas práticas, governança, sustentabilidade
e cidadania, dentre outros fatores”, explica o
prefeito Nivaldo Melo.

8

esporte

terça-feira, 5 de outubro DE 2021

futebol

Eliminatórias: jogadores nacionais
se juntam à seleção em Bogotá
C

inco jogadores que
atuam em times
brasileiros se apresentaram nesta segunda-feira (4) à seleção
brasileira em Bogotá
(Colômbia), onde ocorrerá a fase preparatória
para os próximos três jogos das Eliminatórias da
Copa do Mundo do Catar, o primeiro deles já
nesta quinta (7), contra
a Venezuela, às 20h30
(horário de Brasília), na
capital Caracas. O jogo
terá transmissão ao
vivo da Rádio Nacional,
com narração de André
Marques, comentários
de Waldir Luiz e plantão de notícias com
Bruno Mendes.
Weverton (Palmeiras),
Guilherme Arana (Atlético-MG) - na foto com Tite -,
Edenílson (Internacional),
Gabigol e Everton Ribeiro
(ambos do Flamengo) se
juntaram a outros cinco
alletas que jogam no exterior. Thiago Silva (Chelsea), Danilo e Alex Sandro
(ambos da Juventus), Fred

(Manchester United) e
Raphinha (Leeds) foram
os primeiros a chegar na
noite de domingo (3) à
capital colombiana.
A seleção fará três treinos até a próxima quarta
(6), quando embarca para
Caracas. A convocação da
seleção para as Eliminatórias ocorreu no último
dia 24. De lá pra cá, a
equipe canarinho perdeu o atacante Matheus
Cunha, cortado na última
sexta (1º), após comprovação de lesão muscular
na coxa esquerda. Para
substituí-lo, Tite convocou Arthur Cabral, que
defende atualmente o
Basel (Suíça).
Invicto nas Eliminatórias, o Brasil não deve
ter dificuldade diante da
Venezuela, atual lanterna da competição. Os jogos seguintes prometem
mais emoção: no próximo domingo (10), contra
a Colômbia (5º lugar) em
Barranquilla, e no dia 14
de outubro, contra o Uruguai (3º) em Manaus.

Lucas Figueiredo/CBF

Brasil encara Venezuela, na quinta,
com transmissão da Rádio Nacional

A seleção fará três treinos até
a próxima quarta (6), quando
embarca para Caracas

