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CANDIDATURA PeDRO PAULO

Grupo que mandou na Ordem 
dos Advogados em Goiás durante 

30 anos e terminou a gestão em 
meio a manchetes policiais e 

quebradeira está reorganizado 
e estruturado dentro da chapa 

montada por Pepê
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A VOLTA DA 
OAB FORTE
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Governador lança programa para quitar débitos 
deixados pelas gestões passadas, referentes ao período 
entre 2016 e 2018, totalizando mais de R$ 103 milhões
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ElEiÇÕES oaB-Go

OAB FORTE ressuscita com presença
majoritária na chapa de Pedro Paulo

a formação das cha-
pas que vão disputar 
a próxima eleição 

para a Ordem dos Advo-
gados do Brasil-Seção de 
Goiás, marcada para 19 
de novembro, permitiu 
esclarecer a verdadeira 
filiação e origem de cada 
um dos candidatos ao co-
mando do órgão classista 
da advocacia goiana.

De um modo geral, é 
o que se esperava. Ra-
fael Lara, o candidato 
que ocupa o 1º lugar na 
maioria das pesquisas 
publicadas até agora, 

mostrou suas fortes e 
estreitas ligações com o 
grupo do atual presiden-
te Lúcio Flávio Paiva, do 
qual é o herdeiro político. 
Rodolfo Mota e Valentina 
Jungmann apresentaram 
um mix de integrantes da 
atual gestão e algumas 
novidades. Mas Pedro 
Paulo Medeiros surpre-
endeu, ao assumir, com 
a montagem da sua cha-
pa, as suas raízes com a 
desgastada e de triste 
memória OAB FORTE, 
que administrou a Ordem 
por 30 anos e terminou 

seu período de poder em 
meio a escândalos poli-
ciais e falência financeira.

Dentre mais de três 
dezenas da egressos da 
OAB FORTE, até lumina-
res como Miguel Cança-
do, Flávio Buonaduce e 
Dyogo Crosara, ligados 
também ao ex-governa-
dor Marconi Perillo, estão 
na chapa de Pepê. Can-
çado e Crosara, inclusive, 
em posição de grande 
destaque, como candi-
datos a conselheiros fe-
derais (Cançado é tam-
bém o diretor-tesoureiro 
da campanha de Pedro 
Paulo). O ex-presidente 
Felicíssimo Senna não 

aparece na chapa, mas 
indicou sua filha, Thaís 
Senna, como candidata 
a conselheira seccional.

Mesmo com esse mo-
vimento de volta ao pas-
sado, Pepê registrou sua 
chapa sob o nome de 
“Muda OAB”, o que não 
deixa de ser irônico ao 
sugerir uma correção de 
rumos, porém no sentido 
de retornar a uma gestão 
que a advocacia goiana 
condenou e já derrotou 
por duas vezes seguidas, 
em 2015 impondo o 3º 
lugar a Flávio Buonaduce 
e outra em 2018, quan-
do o próprio Pedro Paulo 
perdeu no confronto dire-

to com Lúcio Flávio.
Pepê ou PP, como 

Pedro Paulo Medeiros 
é conhecido, é, ele pró-
prio, fruto legítimo da 
OAB FORTE, tendo par-
ticipado de quase todas 
as suas gestões como 
conselheiro seccional e 
federal. Como cresceu 
nessa cultura classista, 
ele passou por diversas 
funções dentro da OAB, 
terminando pelo coman-
do da comissão de orga-
nização do Exame de Or-
dem – quando estourou 
o escândalo da venda de 
resultados que o levou, 
inclusive, a ser preso pela 
Polícia Federal.

Profundamente trau-
matizado pelo episódio, 
Pepê se tornou evangé-
lico, religião para a qual 
dá total prioridade em 
sua vida pessoal e pro-
fissional hoje em dia. 
Mas não rompeu seus 
laços com a OAB FORTE, 
a verdadeira seita à qual 
se mantém fiel – não es-
condendo sua admiração 
e lealdade pela trindade 
santa do grupo formado 
por Felicíssimo, Cançado 
e Tibúrcio. Os mesmos 
que, agora, estão man-
dando na sua campanha 
e, como no caso de Mi-
guel Cançado, até inte-
grando a sua chapa.

oposicionista assume ligações com o 
grupo que mandou na ordem por 30 
anos em meio a manchetes policiais e 
rombo financeiro como legado
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Os antigos líderes da OAB FORTE Felicíssimo Senna, Miguel Cançado e Henrique Tibúrcio voltaram do ostracismo com a candidatura de Pedro Paulo

O grosso da chapa Muda 
OAB, liderada por Pedro 
Paulo Medeiros, tem ori-
gem nas gestões da OAB 
FORTE e ligações de 
parentesco ou profis-
sionais com líderes do 
grupo, formando uma 
verdadeira “panelinha” 
– exatamente o que 
Pepê acusava na cha-
pa de Lúcio Flávio em 
2018. Confira aqui os 
principais nomes:

n Jorge Henri-
que elias (que sempre 
defendeu a OAB FORTE 
em Anápolis)

n Pollyana de 
araúJo Fleury (filha 
da Terezinha de Araújo 
Fleury - velha guarda da 
OAB FORTE)

n José divino 
Morais (coordenador 

da OAB FORTE em Mor-
rinhos e conselheiro 
seccional entre 2013 e 
2015, no 2º mandato do 
Henrique Tibúrcio)

n Walter José de 
souza neto (filho do 
ex-conselheiro federal da 
OAB FORTE Paulo Afonso)

n Jêny Marcy 
aMaral Freitas (tra-
balhou com Wanderley de 
Medeiros, pai de Pepê)

n rubens garcia 
Pereira Júnior (can-
didato pela OAB FORTE 
em 2015, na chapa de 
Flávio Buonaduce), 

n Patrícia Mi-
randa centeno 
aMaral (filha da mi-
nistra Delaíde Miranda, 
do TST, ela foi conse-
lheira seccional pela 

OAB FORTE entre 2013 e 
2015, no 2º mandato do 
Henrique Tibúrcio)

n alan ribeiro 
silva (presidente da 
subseção de Quirinópolis 
pela OAB FORTE várias 
vezes e conselheiro sec-
cional entre 2013 e 2015, 
também no 2º mandato 
do Henrique Tibúrcio)

n andreia sar-
torio Messora (filha 
de Douglas Dalto Messo-
ra, conselheiro seccional 
entre 2013 e 2015, no 2º 
mandato do Henrique Ti-
búrcio)

n cHyntia aqui-
no da costa bar-
cellos (conselheira 
seccional pela OAB FOR-
TE entre 2013 e 2015, 
no 2º mandato de Hen-
rique Tibúrcio)

n editH costa 
antunes MacHado 
giolo (sócia de Isaque 
Lustosa de Oliveira, presi-
dente do TED entre 2010 
e 2012, no 1º mandato do 
Henrique Tibúrcio)

n Flávio santa-
na rassi (sócio de Pe-
dro Paulo na advocacia 
cível)

n JeFFerson de 
Paula coutinHo (vá-
rias vezes presidente da 
subseção de Inhumas e 
ex-conselheiro seccional 
pela OAB FORTE entre 
2013 e 2015, no 2º man-
dato do Henrique Tibúr-
cio)

n José roberto 
Ferreira caMPos 
(várias vezes presidente 
da Subseção de Catalão 
pela OAB FORTE)

n l arissa de 
olive ira costa (ex-
-conselheira seccional 
pela OAB FORTE en-
tre 2010 e 2012, no 1º 
mandato do Henrique 
Tibúrcio)

n laudo natel 
Mateus (ex-presidente 
da Subseção de Caldas 
Novas pela OAB FORTE)

n Paulo césar 
reis vieira (ex-Con-
selheiro Seccional pela 
OAB FORTE entre 2013 e 
2015, no 2º mandato do 
Henrique Tibúrcio)

n roMero Ferraz 
FilHo (parceiro de advo-
cacia de Pedro Paulo)

n tHais silva 
sena de castro (filha 
do líder nº 1 da OAB FOR-
TE Felicíssimo Sena)

n a l e x a n d r e 
M a g n o  d e  a l M e i -
d a g u e r r a M a r-
q u e s  (ex-conselhei-
ro seccional  pela 
OAB FORTE entre 
2013 e 2015, no 2º 
mandato do Henri-
que Tibúrcio)

n lara nunes 
lobo riccioPPo 
costa (associada do 
candidato derrotado da 
OAB FORTE em 2015 
Flávio Buonaduce)

n tHainá oli-
veira curado Pucci 
(filha de Dorian Curado, 
da velha guarda da OAB 
FORTE) 

n vinícius bor-
ges di Ferreira (tra-
dicional apoiador da 
OAB FORTE na subseção 
de Goiatuba)

Veja a panelinha da OAB FORTE na chapa “Muda OAB”
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Caiado vai pagar dívidas de 2016 a 2018
deixadas pelas gestões Marconi e Eliton

o governador Ronal-
do Caiado lançou 
um programa para 

pagar, com desconto, mas 
à vista, dívidas deixadas 
pelos ex-governadores 
Marconi Perillo e José Eli-
ton, referentes aos anos de 
2016 a 2018. Mais de R$ 
103 milhões em restos a 
pagar da gestão anterior 
podem ser negociados, 
segundo levantamento da 
Secretaria da Economia. 

Já a partir desta sexta, 
8, o governo abrirá prazo 

para credores, com dívidas 
a receber do Estado, para 
que manifestem interesse 
em negociar o crédito. 

O chamamento públi-
co vale para valores su-
periores a R$ 100 mil e 
inferiores a R$ 1 milhão. 
Os débitos serão quitados 
em pagamento único, com 
desconto mínimo de 20%. 

A empresa interessada 
em negociar seus créditos 
a receber do Estado deve 
encaminhar um formulário 
de Manifestação de Inte-
resse até 22 de outubro de 
2021, às 18h. O credor deve 
se manifestar conforme mo-
delo e outros documentos 
previstos no Edital de Cha-
mamento Público publicado 
nesta quinta-feira, 7, no Diá-
rio Oficial do Estado. 

O levantamento da 

Secretaria da Economia 
prevê o montante de R$ 
103,3 milhões em débitos 
passíveis de negociação. 
“São dívidas estruturais, 
herdadas do governo ante-
rior. Nosso esforço é trazer 
mais equilíbrio financeiro 
e orçamentário de longo 
prazo ao Estado de Goiás, 
que, com isso, terá redução 
no seu passivo”, enfatizou 
a secretária da Economia, 
Cristiane Schmidt. 

A data do pagamento 
será definida no Termo de 
Acordo e Adesão e aprova-
da pela Secretaria de Esta-
do da Economia. “Com es-
sas medidas de equilíbrio 
financeiro e orçamentário 
será possível fazer inves-
timentos na vida dos 7,2 
milhões de goianos”, assi-
nalou Schmidt.
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Caiado vai quitar à vista débitos que encontrou ao assumir 
o governo, deixados pelos seus antecessores

A herança maldita deixada pelos ex-governador Marconi e José Eliton finalmente foi superada pelo atual governo

sErvidor Público

Lincoln homenageia servidores que se destacam no Programa Goiás de Resultados
Por reconhecer que os 
servidores foram respon-
sáveis pela excelência 
das entregas feitas pelo 
Programa Goiás de Resul-
tados, o vice-governador 
Lincoln Tejota homena-
geou, nesta quarta-feira 
(06/10), profissionais que 
se destacaram atuando 
nos projetos monitorados 
pelo programa. O titular 
da Secretaria da Admi-
nistração de Goiás (Sead), 
Bruno D’Abadia, o presi-
dente da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), Pedro 

Sales, e o presidente da 
Goiás Telecomunicações, 
Hipólito Prado, estão en-
tre os contemplados.

Ao todo, 33 servidores 
e militares (Líderes de Re-
sultados, Pontos Focais, 
Membros do Comitê Gestor 
e integrantes da Sala de Si-
tuação do Programa) foram 
homenageados com Diplo-
mas de Mérito de Destaque 
Profissional 2020. A expec-
tativa do Programa Goiás 
de Resultados é de que, em 
breve, novos servidores se-
jam agraciados. Dessa vez, 
pelos serviços prestados 

durante o ano de 2021. 
O vice-governador Lin-

coln Tejota agradeceu o 
empenho e dedicação de 
todos as metas definidas 
pelo Goiás de Resultados. 
“O programa foi criado para 
entender e dissolver os de-
safios implícitos na gestão 
pública. E diante de tudo 
que estamos conquistan-
do, eu acredito que vamos 
deixar um Estado muito 
diferente do que recebe-
mos”, disse. Tejota assumiu 
a coordenação do Goiás de 
Resultados em 2019, quan-
do, por determinação do 

governador Ronaldo Caiado, 
foi instituído decreto que 
implantou o programa vi-
sando a gestão de recursos 
técnicos e institucionais dos 
órgãos estaduais. 

Desde então, o vice-go-
vernador atua em conjun-
to com diferentes órgãos, 
buscando soluções para 
apoiar políticas públicas 
voltadas para o cidadão. 
Lincoln reiterou, ainda, 
que os integrantes do pro-
grama já realizaram quase 
2 mil reuniões. “Não esta-
mos falando de 30 ou 50 
reuniões. São 1.800 reuni-

ões para tratar apenas de 
um objetivo: a melhoria da 
vida das pessoas.”

Para o membro do Co-
mitê Gestor do Programa 
Goiás de Resultados, Ma-
dson Ribeiro, afirmou que 
o Governo de Goiás está 
sendo revolucionário ao 
implantar uma nova cul-
tura dentro do serviço pú-
blico. “Estamos integrando 
soluções entre os órgãos e 
aproximando o operador 
da política pública na ponta 
com o nível decisório, com 
foco em gerar entregas para 
o cidadão”, finalizou.

Ao todo, 33 
servidores e 
militares (Líderes de 
resultados, Pontos 
Focais, Membros 
do Comitê Gestor 
e integrantes da 
Sala de Situação do 
Programa) foram 
homenageados 
com diplomas de 
Mérito de destaque 
Profissional 2020.

O governador Ronal-
do Caiado determi-
nou ponto facultativo 
no dia 11 de outubro, 
segunda-feira que an-
tecede o feriado desti-
nado à consagração de 
Nossa Senhora Apareci-
da, Padroeira do Brasil. 
O decreto nº 9.961 foi 
publicado no Suple-
mento do Diário Oficial 
do Estado desta terça-
-feira, 5.

Com a medida, as 
repartições públicas 
estaduais não funcio-
narão nos dias 11 e 12 
de outubro. Após essa 
data, o expediente re-
torna normalmente no 

dia 13 de outubro.
No mesmo decreto, 

o governador deter-
minou a mudança do 
feriado alusivo ao 
Dia do Servidor Pú-
blico. Comemorado 
em 28 de outubro, 
ele foi transferido 
para 1º de novem-
bro, véspera do fe-
riado de Dia de Fi-
nados.

A mudança da data 
do feriado do Dia do 
Servidor Público é uma 
prerrogativa do Che-
fe do Poder Executivo 
como consta na Lei nº 
20.756, de 28 de janei-
ro de 2020, que dispõe 

sobre o regime jurídico 
dos servidores públi-
cos civis do Estado de 
Goiás, das autarquias e 
fundações públicas es-
taduais.

O ponto facultativo 
não se aplica aos ór-
gãos que, por sua na-
tureza ou em razão do 
interesse público, de-
senvolvam atividades 
indispensáveis como, 
por exemplo, unidades 
de saúde, de policia-
mento civil e militar, 
de bombeiro militar, 
arrecadação, fiscaliza-
ção e Serviço Integra-
do de Atendimento ao 
Cidadão (Vapt Vupt).

Governo de Goiás estabelece ponto 
facultativo no dia 11 e muda feriado
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encontro municipal

Prefeitura discute com o MEC 
avanços na Educação de Goiânia

o Prefeitura de Goiâ-
nia discutiu, nesta 
quinta-feira (7/10), 

os avanços da educação 
municipal, a retomada 
de obras paralisadas em 
gestões anteriores e a im-
plantação de uma escola 
modelo na capital em um 
evento técnico do Minis-
tério da Educação e do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE). Estiveram presen-
tes o prefeito Rogério Cruz, 
o ministro Milton Ribeiro, e 
os secretários Wellington 
Bessa e Valéria Pettersen.

Na ocasião, a comitiva 
de Brasília apresentou os 
novos projetos do Gover-
no Federal para constru-

ção e reforma de escolas 
municipais e Centros 
Municipais de Educação 
em todo o país. Entre as 
novidades anunciadas es-
tão obras que terão como 
diferenciais a engenharia 
de reaproveitamento das 
águas das chuvas, a insta-
lação de placas fotovol-
taicas e a construção de 
quadras poliesportivas 
com medidas oficiais. 

O ministro Milton Ribei-
ro também anunciou que o 
MEC estendeu o prazo para 
que as prefeituras entrem 
com os pedidos de pactu-
ação das obras paradas até 
o dia 31 de dezembro de 
2021. “Em um ano e três 
meses concluímos mais de 

1,6 mil obras paradas no 
Brasil e esses novos mo-
delos de reforma e cons-
trução aqui hoje apresen-
tados tem o objetivo de 
gerar novas construções 
e sanar esse déficit de 
obras interrompidas em 
todas as prefeituras de 
Goiás”, destacou.

Participante da mesa 

diretiva do evento, o pre-
feito Rogério Cruz colocou 
o município de Goiânia à 
disposição para receber 
uma das obras do novo 
modelo recém-anunciado. 
“Iremos separar uma área 
para receber uma nova 
escola dentro de um pro-
jeto que será apresen-
tado, em breve, ao MEC. 

Nosso objetivo é revolu-
cionar o ensino munici-
pal e os meus secretários 
Wellington Bessa e Valé-
ria Pettersen estão tra-
balhando com empenho 
para isso”, declarou.

Entre as autoridades 
presentes no evento se 
destacam o deputado fe-
deral Major Vitor Hugo, 

que promoveu o even-
to do MEC na capital, os 
deputados estaduais Je-
ferson Rodrigues e De-
legado Eduardo Prado, 
bem como presidentes de 
associações municipais e 
educacionais, vereadores, 
secretários de educação e 
prefeitos de diversos mu-
nicípios goianos. 

evento, realizado na Associação dos 
Subtenentes e Sargentos do estado de 
Goiás, busca a modernização e a melhoria 
estrutural da rede Municipal de ensino
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Estiveram presentes o prefeito Rogério Cruz, o ministro Milton Ribeiro, e os secretários Wellington Bessa e Valéria Pettersen

saúde

Capital disponibiliza 76 postos para vacinação 
contra Covid-19 nesta sexta, 8

A Prefeitura de Goiânia 
segue, nesta sexta-feira 
(8/10), aplicando a ter-
ceira dose (D3) contra Co-
vid-19 em profissionais 

de saúde que receberam 
a segunda dose (D2) até o 
dia 31 de março. O grupo 
está sendo atendido com 
a vacina Pfizer no drive 
thru do Shopping Passeio 
das Águas e nas próprias 
unidades de saúde.

Para amanhã (8) ha-
verá vacinação nos se-
guintes locais: Hospital 
e Maternidade Célia Câ-
mara, Hospital de Campa-
nha (Hcamp), SAMU, UPA 
Dr. Domingos Viggiano, 
Ciams Urias Magalhães 
e Ciams Novo Horizonte. 
A estratégia de vacina-
ção dos profissionais de 
saúde prevê, também, o 

agendamento que de-
verá ser aberto na tarde 
desta sexta-feira. Para 
se vacinar, o grupo pre-
cisa levar o comprovan-
te da vacina, bem como 
algum documento que 
identifique a profissão.

Quem também terá 
agendamento aberto na 
tarde de amanhã são os 
adolescentes de 12 a 17 
anos que estão sendo 
vacinados em nove lo-
cais com a primeira dose 
(D1) da Pfizer. 

Os idosos com idade de 
65 anos ou mais que re-
ceberam a D2 até o dia 8 
de abril, além das pessoas 

com doenças imunossupri-
midas a partir de 40 anos 
de idade que tomaram a 
segunda dose há mais de 
28 dias, podem receber 
a terceira dose em 24 lo-
cais, além do drive thru 
no Shopping Passeio das 
Águas. Todos recebem por 
demanda espontânea. 

A segunda dose das va-
cinas Coronavac, Pfizer e 
Astrazeneca para as pes-
soas que estão com data 
agendada no cartão para 
8 de outubro ou em atra-
so, estão disponíveis em 
16 postos. Em relação a 
D2 da Coronavac, pode 
ser recebida também em 

qualquer uma das 50 sa-
las de vacinação do mu-
nicípio, onde são vacina-
das também as pessoas 
a partir de 18 anos que 
ainda não tomaram a pri-
meira dose. Todos funcio-
nam sem agendamento.

O Centro Municipal de 
Vacinação (CMV) continua 
sendo o local referência 
para atendimento de ges-
tantes e puérperas (mulhe-
res com até 45 dias após o 
parto), sem a necessidade 
de agendamento.
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Todos os detalhes sobre locais e demais informações sobre a vacinação 
contra Covid-19 em Goiânia, basta acessar o site Imuniza Gyn.

Profissionais da 
saúde seguem 
sendo vacinados 
com a terceira 
dose nos hospitais 
específicos e 
também no drive 
thru do Shopping 
Passeio das Águas
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outubro rosa
o buriti Shopping é um dos parceiros da Prefeitura 

de Aparecida de Goiânia durante a campanha 
outubro rosa. A primeira-dama e secretária de 

Assistência Social, Mayara Mendanha e a secretária 
executiva da mulher tia deni, estiveram no stand 

rosa montado no Piso 1, para arrecadação de lenços 
e orientações para o público. A ação está inserida 

dentro da campanha promovida durante todo esse 
mês pela prefeitura da cidade, para conscientizar a 

população sobre o câncer de mama e colo de útero. 
todas as doações arrecadadas no shopping serão 

destinadas à Casa de Apoio São Luiz.

aPP PrEMiaDo
o bretas realiza, até o dia 31 de outubro, a campanha 
App Premiado, na qual serão sorteados 12 mil vales-

compras que variam de r$ 20 a r$ 500. todos os dias 
500 clientes serão premiados na roleta dentro do 

aplicativo bretas. A ação faz parte das comemorações 
dos 14 anos de atuação do Grupo Cencosud no brasil 

e envolve todas as bandeiras da multinacional no País 
. essa é a segunda campanha do Cencosud brasil 
que une todas as suas marcas e foi desenvolvida 

devido ao grande sucesso da campanha do ano 
passado. Para mais é só acessar o site www.

bretas.com.br/apppremiado.

carta DE acrEDitaÇÃo
A Cooper-rubi , usina em rubiataba (Go), recebeu a carta 
de acreditação eSG, que representa, em inglês, o tripé da 

sustentabilidade aplicado às empresas: enviromental,  
(meio ambiente), Social (socioeconômico) e 

Governance (práticas de gestão). “ter uma acreditação 
eSG já recomendada por uma auditoria independente 

significa que a usina adota melhores práticas de 
gestão ambiental, promove o desenvolvimento 

sócio econômico e possui um processo de gestão 
responsável e transparente”, afirma Edna Almada, 

coordenada de gestão de certificações.

PriMaVEra
A Primavera é o começo de um novo ciclo, que 

representa o “nascimento”. É o período de regar 
os jardins e plantar sementes para o processo de 

renascimento, de aproveitamento das oportunidades 
e reinvenção.  Pensando nisso, o Passeio das Águas 

Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, promove 
ações especiais para os visitantes do empreendimento, 

como forma de celebrar a estação.
durante toda a Primavera, ativações serão feitas no 

shopping, como a apresentação das Fadas borboletas, 
que terão sua primeira aparição no dia 09/10, às 18h30, 

na Praça de Alimentação. elas, que representam 
o símbolo do empreendimento, chegarão para 

encantar adultos e crianças com delicadeza, cor 
e muita alegria. No mesmo dia, acontecerá a 

apresentação musical da cantora Jaqueline Leal, 
promovendo um sarau lúdico e encantador para os 

visitantes com músicas que vão do mpb ao pop.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Gravação - dia 02/10/2021 ficou marcado para a banda 25Zeroum, aconteceu a gravação do seu 
primeiro dvd intitulado “Nada é Por Acaso” um dia épico pra entrar para história da música brasileira. 
Na foto estão os empresários Marcos Aurélio Freitas, Lucas Freitas e seu sócio Yuri Medeiros presidente 
do banco Auti bank, Sayhuri Jurídico, Zé Stage produtor geral e Pedro produtor da 25Zeroum.

Bebendo Rios - o primeiro Cd lançado recentemente 
pelo Cantor Felipe Ferraz vêm sendo sucesso onde toca. 
o novo projeto conta com 21 músicas, e vários plays no 
spotify. “bebendo rios” é a faixa do Cd que conta com a 
participação de Wesley Safadão.

3

2 4

Comemoração - o empreendedor Lucio Mariel, 
prestigiou o aniversário da socialite Val Marchiori, 
que foi celebrado na sua casa em São Paulo.
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Cooking Show -  A empresária Flávia Coelho 
torres e o chef Georgio rocha receberam 
convidados para o lançamento do  cooking show 
do Viela Gastronômica, na noite de quarta-feira.
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Sete produtos goianos têm alta nas 
exportações

Sete dos dez principais 
produtos goianos 
exportados aumen-

taram as vendas no acu-
mulado dos três primei-
ros trimestres do ano, na 
comparação com o mesmo 
período de 2020, revelam 
dados divulgados pelo Mi-
nistério da Economia. As 
exportações garantiram 
para o Estado o montante 
de US$ 7,35 bilhões fren-
te a US$ 3,69 bilhões em 
importações, o que asse-
gura um saldo na balança 
comercial de Goiás de US$ 
3,66 bilhões nos nove pri-
meiros meses de 2021.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, os números 
refletem a retomada econô-
mica goiana após os piores 
momentos da pandemia 
de Covid-19. “A economia 

se recupera rapidamente 
onde há respeito pela vida. 
Está aí a resposta hoje”, diz 
ao citar crescimento de 
indústria, agropecuária, co-
mércio e serviços.

Dos sete produtos que 
apresentaram alta nas 
vendas nos três primeiros 
trimestres, as carnes au-
mentaram as exportações 
em 2,25%, também em 
relação ao ano passado, 
saindo de 16,97% (2020) 
para 19,22% este ano.

Também apresentaram 
mais vendas o complexo 
da soja, que corresponde a 
49,97% do total exportado, 
com aumento de 1,62%; 
o ouro, com 0,89% e coo-
peração de 4,30% para a 
balança; couro e derivados 
com alta de 0,45% e 1,88% 
do total comercializado in-

ternacionalmente; amianto 
com 0,36% e 0,62%; máqui-
nas, equipamentos e apare-
lhos elétricos e mecânicos, 
0,34% e 1,10%; e sulfeto de 
cobre com 0,3% e 4,72%.

Segundo o titular da 
Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), José Vitti, Goiás 
se fortalece a cada mês 
na sua pauta do comér-
cio exterior, com vendas 
importantes em todos os 
segmentos e importação 
de produtos que aceleram 
a produção industrial.

Os outros três princi-
pais produtos exportados 
por Goiás, ferroligas, açú-
car e complexo do milho, 
também apresentaram im-
portantes percentuais para 
a balança goiana no ano, 
mas não ultrapassaram as 
vendas internacionais em 

relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

As ferroligas represen-
tam 7,99% do exportado 
pelo Estado em 2021; açú-
car ficou com 3,54% do 
vendido; e o complexo do 
milho apresentou coope-
ração para a balança em 
2021 com 2,30%.

Com isso, as vendas in-
ternacionais tiveram um 
salto de 14,27% no acumu-
lado de janeiro a setembro, 
sendo os principais municí-
pios exportadores Rio Ver-
de, Jataí e Mozarlândia, e os 
compradores de produtos 
goianos mais recorrentes 
China, Espanha e Tailândia.

Por outro lado, as impor-
tações nos três primeiros 
trimestres também apre-
sentaram alta de quatro dos 
10 principais produtos com-
prados pelo Estado. Adubos 

deram um salto de coopera-
ção de 1,67%; combustíveis 
minerais, óleos minerais e 
produtos da sua destilação 
aumentaram 15,46%; má-
quinas, aparelhos e mate-
riais elétricos, 0,06%; e plás-
ticos e suas obras 0,13%.

Já os produtos farma-
cêuticos apresentaram de-
saceleração nas compras 
de 12,8%, mas ainda ocu-
pam primeiro lugar no to-
tal importado pelo Estado 
com 23,81% do montante; 
os veículos automóveis e 
demais da categoria tam-
bém tiveram queda de 
0,12%; seguido dos rea-
tores nucleares, caldeiras, 
máquinas (-0,27%); pro-
dutos químicos orgânicos 
(-3,33%); instrumentos e 
aparelhos de óptica e de-
mais (-0,29%); e produtos 
diversos da indústria quí-

mica (-0,01).
Mesmo assim, as impor-

tações continuam em cres-
cimento. Comparado com o 
mesmo período de janeiro 
a setembro do ano passado, 
as compras internacionais 
cresceram 53,93%, sendo 
os principais compradores 
goianos Anápolis, Catalão 
e Cachoeira Dourada, de 
produtos sobretudo prove-
nientes da China, Argentina 
e Estados Unidos.

Setembro
Os dados dos três pri-

meiros trimestres foram 
divulgados junto com as in-
formações de setembro. No 
mês, Goiás teve saldo su-
peravitário de US$ 291,59 
milhões, resultado de US$ 
746,97 em exportações 
contra US$ 455,37 milhões 
em importações.

Saldo na balança comercial alcança 
uS$ 3,66 bilhõe.  exportações 
garantem para Goiás montante de 
uS$ 7,35 bilhões frente a uS$ 3,69 
bilhões em importações. estado 
se fortalece a cada mês na pauta 
do comércio exterior, com vendas 
importantes em todos os segmentos 
e importação de produtos que 
aceleram produção industrial
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Para Ronaldo Caiado, os números refletem a retomada econômica goiana após os piores momentos da pandemia de Covid-19

Dia DaS criançaS

OVG vai receber 300 brinquedos da Dgap

Nesta sexta-feira (8/10), às 
11h da manhã, a Diretoria 
Geral de Administração Pe-
nitenciária (DGAP) vai entre-
gar 300 brinquedos para as 
equipes da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
na sede da entidade. Os 
itens, que serão destinados 
às crianças em situação de 
vulnerabilidade social, fo-
ram produzidos por dez pre-
sos que trabalham na parte 
de marcenaria do Projeto 
Força do Bem, desenvolvido 

no Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia.

Na solenidade de entre-
ga dos brinquedos estarão 
presentes o diretor-geral 
de Administração Peni-
tenciária, tenente-coronel 
Rasmussen, como represen-
tante da DGAP, e a diretora-
-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado. O projeto de 
ressocialização que resulta 
na fabricação de brinque-
dos é realizado pela DGAP, 
por meio da Gerência de 

Produção Agropecuária e 
Industrial, em parceria com 
a OVG, que disponibiliza os 
paletes. Outros materiais 
utilizados para a produção 
dos itens são resultados de 
doações, colaborações da 
iniciativa privada e de ór-
gãos parceiros da OVG.

De acordo com a geren-
te de Produção Agropecu-
ária e Industrial, policial 
penal Alline Scaglia, a 
fabricação pode chegar a 
200 brinquedos por mês. 

“Esse é um trabalho mui-
to importante e que gera 
resultados positivos em 
todos os aspectos. Os pale-
tes que seriam descartados 
ganham uma função, os de-
tentos desenvolvem habi-
lidades de marcenaria que 
poderão se transformar em 
oportunidades de trabalho 
no futuro e, além disso, 
conseguimos proporcionar 
um Dia das Crianças mais 
feliz aos nossos pequenos”, 
comenta Alline.

DG
AP

O projeto de ressocialização que resulta na fabricação de brinquedos é 
realizado pela DGAP, por meio da Gerência de Produção Agropecuária 
e Industrial, em parceria com a OVG, que disponibiliza os paletes

os itens, que serão destinados às crianças em situação de vulnerabilidade 
social, foram produzidos por dez presos que trabalham na parte de marcenaria 
do Projeto Força do bem, desenvolvido no Complexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia. A a fabricação pode chegar a 200 brinquedos por mês
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Brasil é o 5º maior produtor de lixo eletrônico

Fones de ouvido, pi-
lhas, celulares, ele-
trodomésticos. Todos 

esses utensílios, quando 
deixam de funcionar e 
não são mais aproveita-
dos, viram lixo eletrô-
nico. O Brasil é o quinto 
maior gerador desse lixo 
no mundo. Mesmo assim, 
muita gente ainda não 
sabe o que é esse tipo de 
resíduo e como ele deve 
ser descartado para evi-
tar danos ao meio am-
biente e à saúde humana. 

As informações são da 
pesquisa Resíduos ele-
trônicos no Brasil - 2021, 
divulgada ontem (7) pela 
Green Eletron, gestora 
sem fins lucrativos de 
logística reversa de ele-
troeletrônicos e pilhas. O 
estudo foi conduzido pela 
Radar Pesquisas. 

A maior parte dos brasi-
leiros (87%) já ouviu falar 
em lixo eletrônico, mas um 
terço (33%) acredita que 
esse lixo está relaciona-
do ao meio digital, como 
spam, e-mails, fotos ou 
arquivos. Para outros 42% 
dos brasileiros lixo eletrô-
nico são aparelhos eletrô-
nicos e eletrodomésticos 
quebrados e 3% acreditam 
que são todos os apare-
lhos que já viraram lixo, 
ou seja, apenas os que 
foram descartados, inclu-
sive aqueles que acabam 

incorretamente em ater-
ros ou na natureza.

A pesquisa também es-
pecificou alguns produtos 
para saber se as pessoas 
os reconheciam como 
lixo eletrônico. Mais de 
90% acreditam que ce-
lulares, smartphones, ta-
blets, notebooks, pilhas e 
baterias são lixo eletrôni-
co e estão corretos. 

Houve, no entanto, mui-
tas respostas erradas: 51% 
não acham que lâmpadas 
comuns, incandescentes 
e fluorescentes são lixo 
eletrônico; 34% acreditam 
que lanternas não são lixo 
eletrônico; e 37% acredi-
tam que balanças não são 
lixo eletrônico. Na verda-
de, todos esses objetos 
são lixo eletrônico. 

O conceito de Resíduo 
de Equipamentos Elétri-

cos e Eletrônicos (REEE) é 
todo produto elétrico ou 
eletrônico que descartado 
por não ter mais utilidade. 
Inclui grandes equipamen-
tos como geladeiras, fre-
ezers, máquinas de lavar; 
pequenos equipamentos 
como torradeiras, bate-
deiras, aspiradores de pó, 
ventiladores; equipamen-
tos de informática como 
computadores e celulares; 
e pilhas e baterias. 

Descarte 
O descarte incorreto 

de lixo eletrônico é con-
siderado um problema, 
pois os componentes quí-
micos podem ser prejudi-
ciais ao meio ambiente e 
à saúde humana. 

Anualmente, mais de 53 
milhões de toneladas de 
equipamentos eletroele-

trônicos e pilhas são des-
cartadas em todo o mun-
do, segundo o The Global 
E-waste Monitor 2020. Na 
outra ponta, o número de 
dispositivos, no mundo, 
cresce cerca de 4% por 
ano. Apenas o Brasil des-
cartou, em 2019, mais de 
2 milhões de toneladas de 
resíduos eletrônicos, sen-
do que menos de 3% fo-
ram reciclados, de acordo 
com o relatório desenvol-
vido pela Universidade 
das Nações Unidas. 

A pesquisa mostrou 
que, no Brasil, 16% descar-
tam com certa frequência 
algum eletroeletrônico no 
lixo comum. Esse tipo de 
descarte não permite a 
reciclagem das matérias-
-primas presentes nos 
aparelhos. Um terço dos 
entrevistados (33%) nunca 

ouviu falar em pontos ou 
locais de descarte correto 
para lixo eletrônico. 

A maioria (87%) dis-
se guardar algum tipo 
de eletroeletrônico sem 
utilidade em casa. Mais 
de 30% fica com eles por 
mais de um ano.

Ao todo, foram entrevis-
tadas para o estudo 2.075 
pessoas de 18 a 65 anos, 
entre os dias 14 e 24 de 
maio de 2021. A pesquisa 
foi feita no Distrito Fede-
ral e em 13 estados: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Espírito Santo, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Pará, Goiás 
e Mato Grosso do Sul. 

O que diz a lei 
No Brasil, a destinação 

correta do lixo eletrônico 

está prevista na Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (Lei 12.305/2010) e 
é regulamentada pelo De-
creto Federal 10.240/2020. 
Este dispositivo define 
metas para os fabricantes, 
importadores, distribuido-
res e comerciantes sobre 
a quantidade de pontos de 
Entrega Voluntária (PEV) 
que devem ser instala-
dos, o número de cidades 
atendidas e o percentual 
de aparelhos eletroeletrô-
nicos a serem coletados e 
destinados corretamente. 

Pelo decreto, as empre-
sas devem, gradualmente, 
até 2025, instalar PEVs nas 
400 maiores cidades do 
Brasil e coletar e destinar 
o equivalente em peso a 
17% dos produtos coloca-
dos no mercado em 2018, 
ano definido como base.

Pesquisa 
resíduos 
eletrônicos 
no brasil foi 
divulgada ontem M

ar
ce

llo
 C

as
al

 jr
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

O descarte incorreto de lixo eletrônico é considerado um problema, pois os componentes químicos podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana.

justiça

Moraes autoriza PF a marcar depoimento de presidente

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), auto-
rizou ontem (7) a Polícia 
Federal (PF) a agendar o 
depoimento do presidente 
Jair Bolsonaro no inquérito 
sobre a suposta interferên-
cia política na corporação. 
Moraes é o relator do caso. 

A decisão foi tomada 

após a Advocacia-Geral 
da União (AGU) informar 
que o presidente pre-
tende depor presencial-
mente. O dia e o local do 
depoimento serão esco-
lhidos por Bolsonaro. 

“Determino, ainda, à Po-
lícia Federal que proceda, 
mediante comparecimen-
to pessoal e prévio ajuste 
de local, dia e hora, à oitiva 
do presidente Jair Messias 
Bolsonaro, no prazo máxi-
mo de 30 dias”, decidiu. 

Ontem (6), o Supremo 
julgaria se o depoimen-
to seria presencial ou 
por escrito, mas o relator 

solicitou a retirada da 
questão de pauta para 
analisar se o caso ainda 
poderia ser julgado. Com 
a decisão do presidente 
de prestar depoimento 
presencial, Moraes julgou 
prejudicada a discussão 
sobre o tipo de oitiva. 

No ano passado, a 
AGU recorreu para soli-
citar que o depoimento 
fosse realizado por es-
crito, como ocorreu no 
caso do ex-presidente 
Michel Temer. 

A abertura do inquérito 
sobre a suposta interferên-
cia na PF foi autorizada em 

abril do ano passado, a pe-
dido da Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

O objetivo é apurar de-
clarações do ex-juiz Ser-
gio Moro, que ao se demi-
tir do cargo de ministro 
da Justiça, naquele mês, 
acusou o presidente de 
tentar interferir na PF por 
meio da troca do diretor-
-geral da instituição. 

Desde que o ex-juiz fez 
as acusações, o presiden-
te Jair Bolsonaro tem afir-
mado que não interferiu 
na PF e que são “levianas 
todas as afirmações em 
sentido contrário”.
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A abertura do inquérito sobre a suposta interferência na 
PF foi autorizada em abril do ano passado, a pedido da PGR

Prazo máximo 
determinado 
pelo ministro do 
StF é de 30 dias
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Servidora de Goiânia conquista 3º lugar 
em campeonato brasileiro de jiu-jitsu

a servidora da Pre-
feitura de Goiânia, 
Elaine Palazzo, 

disputou nesta semana 
o Campeonato Brasilei-
ro de Jiu-Jitsu (CBJJ/IB 
JJF), realizado no Rio de 
Janeiro, e conquistou o 
terceiro lugar na compe-
tição. A auxiliar de ati-
vidades educativas do 
Cmei Orienteville  integra 
a equipe Brothers Gym, é 
faixa roxa e compete na 
categoria “peso pena”.

Elaine trabalha no 

Cmei no período vesper-
tino e na parte da noite 
se dedica aos treinos. A 
profissional também dá 

aula de Jiu-Jitsu. Ela con-
ta que pratica o esporte 
desde os 17 anos, mas 
foi somente nos últimos 

5 anos que ela decidiu se 
dedicar profissionalmen-
te. Agora, depois de muito 
esforço e dedicação, ela 

colhe os frutos: vive de 
forma mais saudável, ins-
pira alunos e servidores e 
é premiada em competi-
ções internacionais.

No Cmei, a profissio-
nal realiza atividades de 
expressão corporal com 
as crianças e com os pro-
fissionais da instituição 
durante os planejamen-
tos pedagógicos. “Eu tra-
balho com crianças pe-
quenas (2/3 anos), então, 
o esporte vem de forma 
bem lúdica. Em conjunto 
com a professora Neuza-
nir, trabalhamos muito 
a coordenação motora e 
utilizamos a expressão 
corporal e o esporte por 
meio de atividades com 
circuitos”, afirma.

“O esporte para mim 
significa autoconfiança 
e saúde, alivia as dores e 
restabelece a socializa-
ção. Somos todos iguais 
no tatame, sem distinção 
de raça, posição social ou 

aparência física. Princi-
palmente no jiu-jitsu, tra-
balhamos todo o corpo, a 
musculatura, a autonomia 
da mente, além de apren-
der a ganhar e a lidar com 
a derrota, a defesa e o cui-
dado”, destaca Elaine.

A diretora da unidade, 
Zilda Alves, falou sobre o 
orgulho de ver a colega 
ser premiada em âmbito 
nacional, principalmente, 
por se tratar da prática 
de esportes que acumula 
tantos benefícios à saúde, 
como bem-estar corporal, 
emocional e social, contri-
buindo para a superação 
de obstáculos e limitações.

“Ela trouxe a meda-
lha para Goiás, Goiânia 
e o CMEI Orienteville, 
que sente muito orgulho 
dessa conquista, afinal, 
ela representa não só o 
esporte, mas a força da 
mulher, mãe, profissional, 
dona de casa, esposa”, 
destacou Zilda.

A paixão da 
profissional 
pelo esporte 
inspira crianças 
e colegas de 
trabalho do 
Cmei Orienteville
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Elaine trabalha no Cmei no período vespertino e na parte da noite se dedica aos treinos
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