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“Usaremos toda a força do Estado” 
contra o desmatamento, diz ministro

Marca é alcançada na primeira 
semana de novembro. Obras 
geridas pela Goinfra englobam, 
ainda, sinalização de quase 3,8 
mil quilômetros, com recursos 
da ordem de R$ 41 milhões
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geridas pela Goinfra englobam, 
ainda, sinalização de quase 3,8 
mil quilômetros, com recursos 
da ordem de R$ 41 milhões
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Marca é alcançada na primeira 
semana de novembro. Obras 
geridas pela Goinfra englobam, 
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CUlTURA

melhorias para a orquestra

“Música traz esperança, força e renova sonhos”, 
afirma prefeito Rogério Cruz no Dia do Músico
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n o prefeito de Aparecida Gus-
tavo mendanha passou quase 
duas semanas na europa, sem 
divulgar quanto custou ou quem 
pagou a viagem. disse que foi 
buscar investimentos interna-
cionais em tecnologia.

n Na viagem que fez a Isra-
el, no 1º mandato, Mendanha 
voltou apregoando a vinda 
de uma missão comercial do 
país hebraico, que nunca deu 
sinal de vida em Aparecida. O 
resultado foi igual a zero.

n A se acreditar nas palavras 
do major vitor Hugo, a depu-
tada federal magda mofatto 
perderá o controle do PL em 
Goiás caso o presidente Jair 
Bolsonaro venha a confirmar 
sua filiação à sigla.

n O governador Ronaldo 
Caiado não perde uma opor-
tunidade para “cutucar” o ex-
-governador Marconi Perillo. 
“Eu e Iris Rezende nunca mu-
damos de Goiás”, disse Caia-
do no Mutirão Iris Rezende.

n As críticas de daniel vi-
lela a Gustavo mendanha, 
que, segundo ele, faz “uma 
gestão de lives e likes” acer-
taram em cheio e abalaram 
o prefeito aparecidense, que 
não achou um argumento 
para responder.

n O ex-governador José 
Eliton perdeu mais uma: 
a chapa de Pedro Paulo 
na disputa pela OAB-GO, 
composta por vários advo-
gados parceiros seus, aca-
bou derrotada. Em Posse, 
terra natal de Eliton, Rafa-
el Lara ganhou por 30 a 9.

n em tempo: Pedro Paulo 
teve agora cerca de mil vo-
tos a menos que em 2018, 
quando foi vencido por Lúcio 
Flávio. o mau resultado deve 
levá-lo a se afastar definiti-
vamente da política classista.

n O Mutirão Iris Rezende 
em Aparecida, na primeira 
quinzena de dezembro, está 
programado para ser maior 
e mais movimentado que a 
1ª edição do programa, rea-
lizada no último fim de se-
mana em Goiânia. 

n e a foto de maguito vilela 
na parede principal do gabine-
te de Gustavo mendanha em 
Aparecida? vai continuar lá ou 
vai ser retirada como desdo-
bramento do rompimento de 
mendanha com daniel vilela?

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

O presidente estadual do MDB Daniel Vilela mudou o habitual tom diplomático e 
partiu para o ataque contra o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha levantando 
pontos óbvios da história do município: quem é responsável pelas principais obras e 
pela guinada que Aparecida deu na sua evolução econômica foi o seu pai, Maguito 
Vilela, em seus dois mandatos, e não Mendanha, que, aliás, sequer tem uma marca ou 
identidade para definir os seus quase cinco anos de mandato. Essa narrativa tem tudo 
para ser comprada pelo eleitorado aparecidense, que não só aprovou com entusias-
mo as gestões de Maguito como também premiou Daniel Vilela, em 2014, com uma 
votação espetacular para deputado federal, com mais de 54 mil votos, na época, equi-
valentes a pouco mais de 30% do eleitorado – número que demonstra com clareza a 
ligação entre o presidente estadual emedebista e o município, pelo menos a ponto de 
ser ouvido, como se propõe agora, na apresentação de uma versão pouco favorável à 
passagem de Mendanha pela prefeitura – entendimento que está sendo fortalecido 
pela divulgação do Índice Firjan de Gestão Fiscal, que apontou uma queda expressiva 
de investimentos em Aparecida a partir do 1º governo do atual prefeito.

SEMaNa DE MÁS NotíciaS paRa MENDaNHa iNclUi íNDicE FiRJaN E pl FoRa Do coNtRolE
Está claro, hoje, que a movimentação do prefeito Gustavo Mendanha nos municípios está limitada às bases do deputado estadual Paulo Cezar Martins, principalmente 
na região do extremo sul do Estado, no entorno de Quirinópolis. Fora dessa regionalização, Mendanha não conquistou nenhum espaço, desde, inclusive, que passou a 
ser olhado com desconfiança pelos prefeitos do PSDB, poucos, que o receberam no início da sua mobilização de pré-campanha. O prefeito aparecidense vive um mau 
momento, repleto de más notícias, desde que o IFGF – Índice Firjan de Gestão Fiscal derrubou a conceituação que ele propagava como positiva para a sua gestão – os 
números indicam que não é. Além disso, politicamente falando, o PL está em vias de receber e filiação do presidente Jair Bolsonaro e sair da área de influência da depu-
tada Magda Mofatto, que compõe ao lado de Paulo Cezar Martins o pouco de apoio que Mendanha conseguiu até hoje. 

ElEiÇÃo paRa a oaB-Go coNSaGRoU lÚcio FlÁVio coMo MaioR liDERaNÇa Da aDVocacia
Os resultados da eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás consolidaram o atual presidente Lúcio Flávio 
Paiva como a maior liderança da advocacia goiana, em todos os tempos. LF vai para nove anos de poder, a partir de agora a partir 
de Rafael Lara, escolhido como seu sucessor por critérios de confiança e qualificação. Os seus adversários foram esfrangalhados: 
Pedro Paulo Medeiros teve menos votos que na eleição passada, enquanto a dissidência representada por Rodolfo Otávio e 
Valentina Jungmann tiveram resultados irrisórios e não foi sequer capaz de ameaçar a vitória de Lara. O pleito para a OAB-GO 
desmoralizou também os institutos que insistiram em pesquisas apontando Pedro Paulo como o vencedor, como o Fortiori, por 
exemplo, enquanto o Serpes, em uma sequência de seis ou sete levantamentos, mostrou sempre que o resultado seria favorável 
a rafael Lara, sendo mais uma vez consagrado como o melhor instituto atuando em Goiás. Pegou mal para os concorrentes.

opoSiÇÃo pREciSa iR alÉM DoS ataQUES E apRESENtaR UM pRoJEto altERNatiVo
Afora o governador Ronaldo Caiado, que por si só representa um projeto de governo, dado que a sua candidatura pode ser resumida em dar prosseguimento 
à gestão que implantou e em ampliar os horizontes (razão de ser de toda reeleição), os demais políticos envolvidos no debate sobre 2022 estão precisando 
dar mais atenção para o quesito ideias para Goiás. O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, por exemplo, apresenta-se como intérprete do “povo”, que 
desejaria um novo projeto para o Estado, segundo diz. Qual, ele não sabe dizer. Não é capaz nem mesmo de citar ao menos um ou dois pontos diferenciados 
que poderiam ser colocados pela oposição a Caiado, a quem faz uma crítica sem consistência na medida em que foca pontos que não correspondem à reali-
dade, como afirmar que o governador não dá atenção à área social. O ex-governador Marconi Perillo, se fosse perguntado sobre alternativas para o futuro do 
Estado, responderia que o melhor seria algum tipo de “volta” aos seus governos, já que vive no saudosismo e na celebração do passado. A esquerda não sabe 
o que dizer e vai inventar um discurso às vésperas da eleição, como sempre faz em Goiás. De cabo a rabo, o que se tem hoje na política estadual um deserto 
de propostas e visões para os dias que virão para as goianas e os goianos, com exceção de Caiado.

iMiNÊNcia DE NoVaS opERaÇÕES policiaiS EM apaREciDa cRia tENSÃo
Existe tensão – e não é pouca - na prefeitura de Aparecida quanto a iminência de novas operações policiais à caça de corrupção em áreas sensíveis como o hospital 
municipal e as secretarias de Saúde e Fazenda. Há um ano, por ocasião da Operação Falso Positivo, que investigou pagamentos superfaturados de exames labora-
toriais no HMAP, o secretário André Rosa (Fazenda) viveu dias de pavor, imaginando que agentes policiais chegariam a qualquer momento para prendê-lo pelo seu 
envolvimento na trambicagem. Veio a Operação Positivo Fase 2 e ele foi obrigado, por mandado judicial, a abrir as portas da sua casa para uma humilhante busca e 
apreensão e documentos. O prefeito Gustavo Mendanha também receia ser envolvido, pior ainda através de familiares – um irmão, Danilo Mendanha, é citado no 
inquérito da Falso Positivo. A boataria em Aparecida é monumental. Mendanha atribui essas ações policiais a perseguição política, mas a verdade é que, nas quatro ou 
cinco operações realizadas até agora, as provas levantadas foram consistentes. Vem mais por aí? Podem apostar que sim, leitoras e leitores.

GEStÃo FiScal DE MENDaNHa É píFia E Foi DESMoRaliZaDa pElo íNDicE FiRJaN
As críticas de Daniel Vilela a Gustavo Mendanha, tendo como base o IFGF – Índice Firjan de Gestão Fiscal, remetem à divulgação de uma pesquisa da Federa-
ção das Indústrias do Rio de Janeiro, semana passada, mostrando que Aparecida não vai bem quanto a sua gestão fiscal.  O município caiu no ranking nacional 
elaborado pela Firjan, da 26ª para 249ª posição em comparação com 2019. Também ficou demonstrado recuo significativo nos investimentos da prefeitura, de 
0.8367 para 0.5367 (o índice vai de zero a 10. depois que Maguito Vilela encerrou o seu 2º mandato e Mendanha assumiu. São dados incontestáveis. Divulgada 
por toda a imprensa, devido a sua credibilidade, o levantamento caiu como uma bomba nos círculos próximos ao prefeito de Aparecida e levou Daniel Vilela a 
concluir que “Mendanha não manteve o nível de Maguito”. O emedebista ainda disse que “eu vi a justificativa dele, citando que os recursos foram destinados 
para enfrentar a pandemia. Todas as cidades investiram na pandemia, mas foi só Aparecida que despencou 223 posições. Tem alguma razão nisso. As grandes 
obras e os grandes investimentos foram planejados e executados pela gestão do meu pai. Você não encontra uma obra estruturante desta gestão. Houve por 
parte do Gustavo, nos últimos meses e anos, uma dispersão da essência da gestão pública, que é trabalho e foco”, completou.

DaNiEl VilEla aSSUME o papEl DE aNtaGoNiSta
DE MENDaNHa E tEM aRGUMENtoS paRa atacaR
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Mutirão iris rezende

“Números superam expectativas e extrapolam 
qualquer projeção”, diz Caiado ao fazer balanço

o governador Ronal-
do Caiado falou à 
imprensa, na ma-

nhã desta segunda-feira 
(22/11), em coletiva re-
alizada no Salão Dona 
Gercina Borges, para fazer 
um balanço da primeira 
edição do Mutirão Iris Re-
zende Governo de Goiás, 
realizado na Região Noro-
este de Goiânia. “O evento 
superou as nossas expec-
tativas e das pessoas que 
procuraram atendimento. 
Os dados extrapolaram 
qualquer projeção que ha-
via sido feita inicialmen-
te. Todas as pessoas que 
acompanharam o mutirão, 
e que já haviam participa-
do de outros, disseram que 
o fluxo foi algo jamais vis-
to”, disse Caiado. 

Em dois dias de pro-
gramação, 55 mil pessoas 
procuraram por serviços, 
e foram realizados 70 mil 
atendimentos. A próxima 
edição está confirmada 

para os dias 11 e 12 de 
dezembro no Bairro Inde-
pendência, em Aparecida 
de Goiânia. A previsão é de 
que sejam realizadas duas 
edições por mês. Após a re-
gião Metropolitana, a ação 
deve chegar ao Entorno do 
Distrito Federal e as de-
mais regiões do Estado.

Além do recorde de 
atendimentos e de público, 
a aprovação por parte dos 
usuários foi considerada 
positiva. De acordo com 
pesquisa realizada pela 
Controladoria-Geral do Es-
tado (CGE), 98% das pesso-
as ouvidas afirmaram que 
gostaram da realização do 
mutirão; 88% encontraram 
o serviço que procuravam; 
94% gostariam de novas 
edições realizadas pelo 
Governo de Goiás; 67% de-
ram nota 10 para o aten-
dimento, 12% nota nove e 
10%, nota oito. Foram ou-
vidas 262 participantes.

O governador revelou 

que, por ter acompanhado 
diariamente a evolução do 
quadro de saúde do ex-go-
vernador e ex-prefeito Iris 
Rezende, que apresentou 
vários momentos de me-
lhoras durante os 90 dias 
de internação, teve a ideia 
de recebê-lo em Goiás com 
um Mutirão. “Conversei 
com meus secretários e as-
sessores de governo para 
projetar o evento e pedi 
aos familiares, à Dona 
Iris, Ana Paula, Adriana 
autorização para que eu 
pudesse promovê-lo, ali 
foi o início dos mutirões 
do Iris. Infelizmente, ele 
não pôde comparecer 
diretamente, mas tenho 
certeza de que ele, lá de 
cima, ficou alegre ao ver 
que nós nos dedicamos 

de corpo inteiro para que 
fosse um sucesso”, disse.

O governador deu 
destaque às entregas de 
obras de saneamento na 
região, que receberam in-
vestimentos do Governo 
de Goiás no valor de R$ 
50 milhões; ao programa 
Mães de Goiás, que be-
neficiou 3 mil mulheres  
com o cartão que garan-
te, mensalmente, R$ 250 
para alimentação dos 
filhos entre zero a seis 
anos de idade; e, também, 
aos mais de mil atendi-
mentos feitos pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), que fez a en-
trega de 674 escrituras e 
coleta de 332 assinaturas 
nos documentos de suas 
moradias, que depois se-

rão encaminhadas pela 
agência para registro em 
cartório antes da entrega 
definitiva. “Essas famílias 
esperavam, em média, há 
mais de 20 anos pela es-
critura. Em um dos casos, 
há 35 anos”, disse Caiado.

Sobre a entrega dos car-
tões do Mães de Goiás, o 
governador ressaltou que 
o programa social cumpriu 
o objetivo de fazer com 
que a necessidade imedia-
ta, que é a alimentação das 
crianças, chegasse com 
rapidez a essas famílias. 
“Gostaria de ter gravado 
todos os depoimentos das 
mães que se dirigiam a 
mim para falar da impor-
tância de terem recebido 
aquele cartão. São depoi-
mentos maravilhosos: ‘Go-

vernador, nunca imaginei, 
mas meu filho agora vai 
poder ter alimentação cor-
reta, terei essa segurança 
para a alimentação dos 
meus filhos’”, disse.

O volume de procura 
por emissão de Registro 
Geral, ou Carteira de Iden-
tidade, foi um dos maiores 
e a Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP) emitiu 
aproximadamente 300 
unidades. A alta demanda 
fez com que o governa-
dor determinasse que o 
serviço continue sendo 
prestado na unidade do 
Vapt Vupt da Avenida 
Mangalô durante toda 
esta semana. “Algumas 
pessoas ali só tinham a 
Certidão de Nascimento 
e nada mais”, observou.

Primeira iniciativa alcança 70 mil 
atendimentos oferecidos a um 
público estimado de 55 mil pessoas. 
Pesquisa da Controladoria-Geral 
do estado (CGe) mostra que 98% 
dos consultados aprovam evento, 
e 89% dão nota acima de oito para 
forma como foram recebidos. “Ao 
trabalhar mais perto do povo, se faz 
um diagnóstico preciso, sem teses de 
gabinete”, diz governador 
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Caiado detalha números de atendimentos realizados no Mutirão do Governo de Goiás: “Infelizmente, Iris Rezende não pôde comparecer direta-
mente, mas tenho certeza de que ele, lá de cima, ficou alegre ao ver que nós nos dedicamos de corpo inteiro para que fosse um sucesso” 
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evolução PerManente 
Evolução permanente 
Caiado ressaltou que, as-
sim como a primeira edi-
ção, todas as demais vão 
servir como termômetro 
para o governo adequar 

suas ações. Segundo ele, 
este é um dos benefícios 
de os governos estarem 
em constante contato 
com a população. “Ao 
trabalhar mais perto do 

povo, se traz um diag-
nóstico mais preciso, 
sem teses de gabinete. 
Se vê a demanda real 
e aumenta a chance de 
acerto em 99%”, afirmou

O governador de-
talhou os números de 
atendimentos realizados 
pelos órgãos estaduais e 
parceiros, como os Totens 
do programa Expresso, 

plataforma de atendi-
mento digital do Estado, 
que contabilizou aproxi-
madamente 200 cidadãos 
acessando os mais de 20 
serviços disponíveis. Na 

Saúde, mais de 150 tra-
balhadores foram mobi-
lizados em cada dia do 
Mutirão, entre médicos, 
biomédicos, enfermeiros e 
administrativos. Os atendi-
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cultura

“Música traz esperança, força e renova sonhos”, 
afirma prefeito Rogério Cruz no Dia do Músico

a agenda do prefeito 
Rogério Cruz e da 
primeira-dama Thel-

ma Cruz na manhã desta 
segunda-feira (22/11) co-
meçou com uma visita ao 
Centro Cultural Casa de 
Vidro Antônio Poteiro. Na 
ocasião, o prefeito recebeu 
do secretário municipal 
de Cultura, Zander Fábio, 
a proposta da criação da 
Casa da Música Sertaneja 
Marília Mendonça, um lo-
cal para shows, gravações e 
exposições; além da criação 
da Calçada da Fama para 
homenagens a diversos no-
mes da música goiana.

“Indiscutivelmente, Goi-
ânia é conhecida como a 
‘Capital da Música Sertane-
ja’. Temos aqui nomes que 
conquistaram carreiras de 
sucesso e merecem reco-

nhecimento, destaque por 
isso. Sem falar naqueles 
que, infelizmente, já per-
demos e que estão eter-
nizados em músicas, gran-
des shows que marcaram 
épocas e a vida de muitos 
fãs, assim como a nossa 
querida Marília Mendonça, 
Cristiano Araújo, Leandro 
e tantos outros nomes. 
Portanto, vamos sim ava-
liar o projeto para que 
Goiânia tenha mais um 
espaço dedicado ao des-

taque e valorização da 
Cultura local”, pontuou 
Rogério Cruz. 

Em seguida, o prefeito 
foi recebido na sede da 
Orquestra Sinfônica de 
Goiânia para homenagem 
especial em celebração ao 
Dia do Músico. “Que alegria 
estar aqui com os músicos 
da melhor orquestra do 
Brasil. Música traz espe-
rança, vigor, força, renova 
sonhos e é isso que vocês 
fazem. Quero hoje aqui 

agradecer, reconhecer o 
trabalho de todos e firmar 
com vocês o compromisso 
de atender as demandas 
de melhorias para a Or-
questra e os seus núcleos. 
Além disso, me compro-
meto, com todos os dese-
jos do meu coração, que 
vou fazer o possível para 
que a nossa Orquestra via-
je o Brasil e o mundo le-
vando o nome de Goiânia”, 
afirmou o prefeito.

O secretário Zander 

Fábio, também homena-
geado pelo Dia do Músico, 
destacou o empenho da 
Secretaria Municipal de 
Cultura em fortalecer cada 
vez mais o trabalho da Or-
questra. “Neste dia, como 
músico, eu reconheço o 
trabalho árduo e parabe-
nizo a todos os músicos 
do Brasil. Agradeço imen-
samente a atenção que o 
prefeito nos dá nas ações 
culturais, além da preocu-
pação com a valorização 

profissional. O prefeito é 
um homem que tem mui-
ta sensibilidade, humano 
e isso está refletindo di-
retamente na sua gestão 
frente à Prefeitura. Juntos, 
faremos de Goiânia a me-
lhor capital em Cultura 
no Brasil, no mundo”, pon-
tuou o secretário.

O maestro Eliseu Ferrei-
ra agradeceu a visita e falou 
sobre os planos da Orques-
tra para o próximo ano. “Ve-
mos que o cenário cultural 
em Goiânia está ativo, se 
movimentando cada dia 
mais. Mesmo com a pande-
mia, a Orquestra não parou 
um dia sequer de trabalhar 
e tivemos o apoio da Prefei-
tura para isso. Agradeço e, 
neste dia especial em que 
celebramos o Dia do Músico, 
podemos reconhecer que, 
com 27 anos, a Orquestra 
tem feito um trabalho que é 
de referência mundial. Hoje 
comemoramos um convite 
especial para uma apresen-
tação em Paris, na França. 
Além disso, posso afirmar 
que vem muita coisa boa 
por aí no próximo ano. Fir-
mamos o compromisso de 
fazer apresentações em 
todas as escolas munici-
pais de Goiânia, levando a 
música que é uma grande 
aliada na Educação”, res-
saltou o maestro.

na manhã desta 
segunda-feira, 
22, o prefeito 
visitou a Casa 
de vidro e a sede 
da orquestra 
Sinfônica 
de Goiânia
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“Quero hoje aqui agradecer, reconhecer o trabalho de todos e firmar com vocês o compromisso de atender as demandas de melhorias para a Orquestra”, diz Cruz

MulHer

Parceria entre Prefeitura e Tribunal de Justiça 
vai levar atendimento jurídico à região Oeste

A Prefeitura de Goiânia, em 
parceria com o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO), 
vai oferecer atendimentos 
jurídicos gratuitos para 
mulheres da região Oeste 
da capital no dia 27 de no-
vembro, durante a 2ª edi-
ção da Secretaria da Mu-
lher + Saúde nos Bairros.

A ação da Secreta-
ria Municipal de Polí-
ticas para as Mulheres 
será realizada na Esco-
la Municipal Dom To-
más, localizada na Rua 
da Liberdade, 171-229, 
Residencial Jardins do 

Cerrado 1, das 9h às 14h. 
O evento contará com a 
Banca da Coordenado-
ria Estadual da Mulher 
do Tribunal de Justiça, 
que terá dois juízes para 
atender as demandas, 
além de vários profissio-

nais da área de Direito.
No local, as mulheres 

terão orientações gerais e 
a possibilidade de resolu-
ção imediata de seus casos. 
Aqueles que não tenham 
como serem resolvidos no 
dia serão encaminhados 

para resolução posterior 
pela Banca Jurisdicional.

O evento também vai 
contar com serviços de 
saúde, atendimentos psi-
cológicos e sociais, além 
de capacitação profissio-
nal, oficinas, palestras e 
rodas de conversas. A ini-
ciativa faz parte do plano 
de governo do prefeito 
Rogério Cruz e pretende 
atender mais de mil mu-
lheres da região.

Para a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos, o 
projeto é um marco da 
gestão atual e a primeira 
a levar serviços in loco 
direcionados para mulhe-
res, em especial atendi-
mentos jurídicos.

“A maioria das mulhe-

res sequer tem conheci-
mento das políticas pú-
blicas existentes e como 
solucionar suas questões 
jurídicas, que podem ser 
um divórcio ou até mes-
mo questões trabalhis-
tas. Outra grande parcela 
dessas mulheres sequer 
tem condição financeira 
de se deslocar até a se-
cretaria para ter acesso 
a esses serviços. Levar 
até elas in loco é uma 
responsabilidade social,” 
lembrou Tatiana.

“Estudos apontam que 
mais de 87% das mulhe-
res não tem conhecimen-
to sobre a lei Maria da 
Penha, queremos mudar 
essa realidade também”, 
arremata a secretária.
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A iniciativa faz parte do plano de governo do prefeito Rogério Cruz e pretende atender mais de mil mulheres

Ação será 
realizada no dia 
27 de novembro, 
durante a 2ª edição 
da Secretaria da 
mulher + Saúde 
nos bairros
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Week Tudoooo
o Passeio das Águas Shopping, administrado pela Aliansce 

Sonae, vai realizar de 22 a 28 de novembro a “Week 
Tudoooo! - um exagero de descontos”, a semana de ofertas 

mais aguardada do ano. durante esta semana serão 
oferecidos descontos em segmentos como vestuário, 

eletrônicos, eletrodomésticos e outros centenas de 
produtos, com até 70% de desconto nos preços. e quem 

fizer as compras no Passeio, já poderá participar do sorteio 
de um veículo Creta, no valor de r$ 150 mil. Quem for 

aproveitar a Week Tudoooo! Já poderá ver a decoração de 
natal do Passeio, que neste ano terá como tema o Garden 

Luxo, um maravilhoso e elegante jardim do Papai Noel, com 
dezenas de árvores e cachepôs espalhados pelo shopping. 

Além de uma chaise e trenó de grama para tirar fotos. 

susTenTabilidade premiada
A indústria goiana Marajoara Laticínios conquistou a primeira 

colocação na categoria elementos naturais do Troféu 
Seriema, entregue na última quinta-feira, 18, pelo Crea Goiás. 

O reconhecimento se deve a dois projetos da empresa que 
contribuem para a preservação da água:  a fertirrigação e a 

biomassa. Com a iniciativa, além de direcionar a água residual 
purificada com nível de eficiência acima de  90% para irrigação, 
a biomassa resultante do tratamento de seus efluentes ajuda a 

nutrir a pastagem de fazendas próximas. o presidente do Grupo 
Marajoara,  André Luiz Rodrigues Junqueira, recebeu o prêmio 

das mãos do governador ronaldo Caiado, durante a solenidade 
realizada na sede do Crea, no Setor Universitário em Goiânia.

black november
A WAm Hotéis por meio do Prive Hotéis e Parques está 

em mês de Black November com ofertas imperdíveis para 
quem deseja visitar a cidade de Caldas Novas-GO. Com três 
parques aquáticos e oito hotéis com diferentes propostas e 
acomodações. Além dos preços mais atrativos, a promoção 
ainda garante cortesia para até 2 crianças de até 12 anos de 

idade, desde que estejam hospedadas na mesma acomodação 
que os adultos pagantes. A opção de parcelamento em até 10 

vezes sem juros (parcela mínima de R$50,00) e acesso gratuito 
aos parques aquáticos Water Park, Clube Privé e náutico Praia 
Clube. Ainda está incluso transfer exclusivo para deslocamento 

do hotel para os parques e dos parques para os hotéis, de 
acordo com os horários disponíveis. As reservas são válidas 

para check-in e checkout até o dia 30 de novembro de 2021. A 
promoção não é cumulativa e segue mediante disponibilidade e 
taxa de ocupação, através da central de reservas 0800 620 7575 

e site https://privehoteiseparques.com.br

laGo cenTer
A cerimônia de lançamento do Lago Center Shopping 

aconteceu na noite da última sexta-feira, 18/11, em 
Araguaína. o evento teve como foco apresentar a estrutura 

do empreendimento para os lojistas e empreendedores 
da cidade, além trazer atualizações sobre o cenário 

nacional do varejo em Shopping Centers com o Talk 
Show mediado pelo jornalista Luiz Alberto Marinho. 

A solenidade contou com a presença de autoridades, 
incluindo o governador do Tocantins, Wanderlei barbosa, 

e do prefeito de Araguaína, Wagner rodrigues.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Café e Bistrô - A chef elaine moura recebeu Pedro nogueira, Fernando Pinto, diogo Carlos e  
Gerson Gomes na inauguração da “PopCorn Gourmet Café e bistrô” no buena vista Shop. 

Comendadores  - Os jornalistas Handerson 
Pancieri e Carlos eduardo foram convidados a 
serem comendadores da cidade de Pirenópolis. 

32

4

Cartier - Cartier chega com exclusividade nas 
Óticas vIdA, os sócios vinícius moura e José olacir 
realizarão um coquetel de boas vindas da marca 
para cerca de 50 convidados.
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Óticas Motta - os irmãos e empresários Henrique 
e Lais motta receberão convidados na noite desta 
quinta-feira (25/11) para a inauguração da unidade 
“Óticas motta – Franquia modelo”.
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estradas em leito natural 
Estradas em leito natural 
O Governo de Goiás tam-
bém executa obras fun-
damentais para manter a 
trafegabilidade e segurança 
nas estradas não-pavimen-
tadas do Estado, que repre-
sentam cerca de 9 mil qui-
lômetros do total de 21 mil 
quilômetros de extensão da 
malha rodoviária estadual. 
Dentro do eixo Manuten-
ção do programa Goiás em 
Movimento, a Goinfra rea-
lizou, de janeiro ao final de 
outubro, serviços de me-
lhoria viária em 2.200 qui-
lômetros em vias de leito 
natural, com investimento 
de R$ 109 milhões.

Entre as rodovias con-

templadas estão a GO-156, 
do distrito de Auriverde a 
Crixás, e a GO-338, de Hi-
drolina ao distrito de Lu-
zelândia, ambas no Norte 
goiano. Na Região Metro-
politana de Goiânia, teve 
canteiro de obras na GO-
219, entre Hidrolândia e 
o distrito de Nova Fátima. 
No Nordeste, destaque 
para serviços executados 
em trecho de 24 quilô-
metros da GO-116, pró-
ximo a Flores de Goiás; 
e na GO-236, do entron-
camento com a BR-020 a 
Flores de Goiás. 

Nas vias não pavimen-
tadas, a Goinfra executa 
serviços como revesti-

mento primário (cascalha-
mento), levantamento de 
greide e terraplanagem, 
que asseguram a trafe-
gabilidade de veículos e 
caminhões. O trabalho 
facilita o escoamento da 
diversificada produção do 
setor agropecuário pelo 
interior do Estado, além 
do acesso a povoados e 
distritos. Também nessas 
estradas, a agência promo-
ve a construção de pontes 
de concreto armado em 
substituição a antigas pas-
sagens de madeiras. 

Dentro do Eixo Pontes, 
a previsão da Diretoria de 
Manutenção é entregar 80 
pontes de concreto, de 5 

até 38 metros de extensão, 
até dezembro deste ano, a 
grande maioria nas rodo-
vias não pavimentadas. A 
meta final é que esse nú-
mero, em 2022, salte para 
180 pontes inauguradas 
pelo Governo de Goiás por 
todo o Estado, incluindo as 
estruturas com extensões 
maiores, que são construí-
das pela Diretoria de Obras 
Rodoviárias. Neste início 
de novembro, já são qua-
se 50 pontes finalizadas, 
algumas aguardando ape-
nas a execução do encabe-
çamento para a liberação 
ao tráfego de veículos. 

“Quase todas as pontes 
que estamos construindo 

atendem a reivindicações 
históricas da população 
goiana. São respostas a es-
peras de décadas”, calcula 
o presidente Pedro Sales. 
Um exemplo é a estrutu-
ra sobre o Rio Formiga, na 
GO-573, entre Mara Rosa e 
o entroncamento com a GO-
239, nas proximidades do 
município de Amaralina, no 
Norte goiano. “A passagem 
muito antiga e danificada, 
que representava risco de 
acidentes aos usuários, foi 
substituída por uma ponte 
de 38 metros de extensão 
e 10 metros de largura, 
que, mais do que uma obra 
em concreto armado, é um 
grande reforço ao tráfego 

do transporte escolar e ao 
escoamento da produção 
agropecuária local”, pontua.

Em São João D’Aliança, o 
governo ergueu uma ponte 
de 30 metros de extensão 
sobre o Rio Ribeirão, como 
mais uma demonstração de 
confiança no crescimento 
de uma região historica-
mente negligenciada pelo 
poder público. “Construí-
mos novos horizontes para 
o Nordeste de Goiás. Prin-
cipalmente para as cida-
des que, por muitos anos, 
foram esquecidas pelo 
governo, mas, hoje, veem 
o desenvolvimento che-
gar por meio das nossas 
obras”, conclui Pedro Sales.

investimentos de r$ 342,6 milhões

Em novo recorde, Governo executa 
reconstrução de 1.860 km de rodovias

o Governo de Goiás 
reconstruiu 1.860 
quilômetros de ro-

dovias em apenas 10 me-
ses, com investimento de 
R$ 342,6 milhões, e im-
plantou sinalização verti-
cal e horizontal em outros 
quase 3,8 mil quilômetros 
de vias, com aplicação de 
R$ 41 milhões. Todos os 
recursos são do Tesouro 
Estadual que geram obras 
sob a gestão da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes. “Na Goin-
fra, o dinheiro é para fazer 
asfalto, estrutura básica 
que significa dignidade, 
trafegabilidade, segurança 
e mais desenvolvimento”, 
afirma governador Ronal-
do Caiado, que exige pa-
drão de excelência. “Não é 
asfalto de R$ 1,99, meia-
-boca, que uma chuva aca-
ba, não. É pavimento bem 

estruturado, sinalizado e 
feito para durar”, pontua. 

Com o programa Goiás 
em Movimento, em agosto, 
o governo estadual já ha-
via batido um recorde na 
área de manutenção, com 
mil quilômetros de vias 
revitalizadas. Agora, quase 
dobrou esse número. “Exe-
cutamos o maior programa 
de reconstrução de rodo-
vias do Estado e da histó-
ria desta Goinfra. Isso não 
sou eu quem fala, são os 
dados disponíveis no Por-
tal da Transparência e para 
o Tribunal de Contas do Es-
tado”, explica o presidente 
da Goinfra, Pedro Sales. 
Ele conta que o valor in-
vestido pela manutenção 
somente na recuperação 
de rodovias pavimentadas 
deve ultrapassar os R$ 440 
milhões em 2021.

Apenas neste segundo 

semestre, o governo já con-
cluiu mais de 800 quilôme-
tros em dezenas de obras 
de reconstrução rodoviária. 
Foram executadas interven-
ções em várias regiões, com 
destaque para o Vale do 
Araguaia, Entorno do Dis-
trito Federal e Centro goia-
no. E, apesar do início das 
chuvas no Estado, as frentes 
de serviço não pararam. Os 
trabalhos seguem em ritmo 
acelerado para entregar o 
máximo de malha viária re-
vitalizada até o final do ano.

Neste último trimestre, 
o Governo de Goiás entre-
gou obras estruturantes, 
como os dois trechos da 
GO-164, no Vale do Ara-
guaia, entre São Miguel do 
Araguaia e Mundo Novo 
(15 quilômetros) e o traje-
to de Mozarlândia a Nova 
Crixás (34,5 quilômetros). 

São duas rotas fundamen-
tais para o escoamento da 
produção rural e para o 
turismo, pois levam ao Rio 
Araguaia. Antes, a Goinfra 
já havia concluído outros 
trajetos turísticos, como a 
GO-338, de Pirenópolis a 
Posse D’Abadia; a GO-213, 
do trevo de Caldas Novas 
ao trevo de Rio Quente; a 
GO-507, que leva da GO-
213 até Rio Quente; e a 
GO-510, desde o entronca-
mento com a GO-507 até 
Cabanas do Rio Quente.

Há obras extensas, 
como a reconstrução dos 
85 quilômetros da GO-139, 
de Vianópolis ao entronca-
mento com a GO-217, e os 
44 quilômetros da GO-330, 
de Vianópolis a Orizona. 
“Eliminamos pontos crí-
ticos e gargalos produti-
vos, chegamos a regiões 

que estavam excluídas, 
pessoas que estavam es-
quecidas”, ressalta o pre-
sidente Pedro Sales sobre 
as obras executadas. 

Sales cita a experiência 
com vistorias a frentes de 
serviços em municípios 
como Mara Rosa, Amarali-
na e Bonópolis, no Norte 
goiano. “É muito bonito ver 
o Estado chegar a esses 
lugares, e presenciar o en-
tusiasmo dessas pessoas, 
muitos falam que nunca 
viram, em gestões passa-
das, uma máquina do go-
verno chegar até ali.”

O Entorno do Distrito 
Federal, que já havia sido 
bastante beneficiado no 
primeiro semestre, rece-
beu mais obras, a maioria 
no perímetro urbano nos 
municípios de Luziânia, 
Mimoso, Formosa, Água 

Fria de Goiás e Padre Ber-
nardo. “Antes havia muito 
buraco e era difícil para 
as pessoas irem trabalhar. 
Agora ficou excelente”, 
destaca a professora Ka-
rine Pereira sobre a obra 
na GO-547. “Isso mostra o 
compromisso com o cres-
cimento do nosso Estado”, 
avalia José Antônio, outro 
residente do Entorno.

O Governo de Goiás ain-
da promoveu a reconstru-
ção de rodovias no Centro 
e Norte goianos, como a 
GO-230, entre Itapuranga 
ao entroncamento com a 
GO-164 (38 quilômetros); 
a GO-480, entre Santa 
Isabel e Rialma (5 quilô-
metros); a GO-460, de São 
Patrício até a GO-334 (3 
quilômetros) e a GO-241, 
de Estrela do Norte a Mu-
tunópolis (10 quilômetros).

marca é alcançada na primeira 
semana de novembro. obras 
geridas pela Goinfra englobam, 
ainda, sinalização de quase 3,8 
mil quilômetros, com recursos da 
ordem de r$ 41 milhões. Todos os 
recursos são do Tesouro estadual. 
“não é asfalto de r$ 1,99, meia-
boca, que uma chuva acaba, não. 
É pavimento bem estruturado, 
sinalizado e feito para durar”, 
destaca governador ronaldo Caiado
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Caiado durante vistoria às obras de reconstrução de rodovias, com investimentos superiores a R$ 340 milhões e recuperação 1.860 km: 
“Na Goinfra, dinheiro é para fazer asfalto, estrutura básica que significa dignidade, trafegabilidade, segurança e mais desenvolvimento” 
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SimpóSio
o Sicredi marcou presença no World bank International Symposium, evento organizado pelo Coo-
perative Financial Institution (CFI) por meio do Centro de excelência (Coe) do banco mundial. re-
alizado de 2 a 11 de novembro, o encontro reuniu representantes de cooperativas de crédito de 
diferentes países para debater iniciativas para a modernização e o fortalecimento do empreen-
dedorismo social. A participação da instituição financeira cooperativa foi marcada pelo incentivo 
ao aumento da participação de mulheres e jovens no segmento. entre os participantes estiveram 
Manfred Alfonso Dasenbrock (Presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ), Ivete Schoffen (membro do 
Conselho de Administração e do Comitê mulher da Sicredi Aliança Pr/SP) e vinicius mattia (associa-
do e membro do Comitê Jovem da Sicredi do vale do Piquiri AbCd Pr/SP).

agro
A estimativa para o valor bruto da Produção Agropecuária (vbP) de Goiás em 2021 é de r$ 95,03 bilhões. 
baseados em informações de outubro, os dados divulgados pelo ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (mapa), na última terça-feira (16/11), mostram que a agricultura deve responder por r$ 
63,08 bilhões (66,4%) do total do estado, avanço de 10,4% em relação a 2020. Já a pecuária deve res-
ponder por r$ 31,95 bilhões (33,6%), aumento de 13,3% na comparação com o ano passado. o resultado 
coloca Goiás na sexta posição de maior vbP entre os estados e o distrito Federal, com participação de 
8,5% no vbP Agropecuário total do País. Segundo o mapa, os 10 produtos com maior participação no va-
lor bruto de Produção Agropecuária do estado em 2021 são: soja (36,9%), bovino (16,8%), milho (12,3%), 
cana (10,4%), frangos (8,4%), leite (6,0%), tomate (3,1%), feijão (1,5%), suínos (1,3%) e ovos (1,1%).

FinançaS
A Intervalor, multinacional alemã de relacionamento e serviços financeiros no Brasil, fez uma pesquisa com 
consumidores em situação de inadimplência, para entender quais são os fatores que levam ao descontrole 
financeiro e ao atraso nas contas. 90,7% tiveram a vida financeira afetada pela pandemia em 2020 e para 
85,8%, o impacto ainda permanece em 2021. os resultados apontam que as sequelas causadas pela pan-
demia não ficaram restritas ao ano de 2020, e engana-se quem pensa que a crise econômica só atingiu as 
camadas da população com menor grau de instrução. de acordo com dados do IbGe divulgados em julho 
de 2021, a taxa de informalidade no mercado de trabalho do país subiu para 40% da população que traba-
lha, no trimestre finalizado no mês de maio. Essa questão é ainda mais relevante quando observamos que 
92% das pessoas que responderam se declararam como os principais responsáveis pelo pagamento das 
despesas da casa, ou que contribuem significativamente para o orçamento familiar.

capacitação
o Santander está com inscrições abertas para o Santander X Formação | Impulsionar com Prospera, cur-
so voltado a empreendedores e negócios brasileiros com algum impacto social positivo, realizado em 
parceria com o Prospera, programa de microcrédito do banco. As inscrições irão até 14 de dezembro de 
2021 e a formação será dividida em três etapas. Para a primeira fase, 150 empreendimentos sociais serão 
selecionados de acordo com a contribuição que podem dar aos desafios das comunidades onde atuam. 
Os participantes terão aulas online de gestão de negócios. Na segunda etapa, os 10 participantes com 
melhor desempenho na fase anterior terão acesso a quatro semanas de sessões para o desenvolvimen-
to de seus negócios. Na última etapa, os três negócios mais destacados receberão um reconhecimento 
financeiro, entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, para o desenvolvimento do seu empreendimento social. O valor vai 
variar de acordo com a performance em todo o programa e a aplicação dos aprendizados adquiridos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Com a pandemia e as necessidades de isolamento social as compras de supermercado se torna-
ram virtual. Por isso, muitas redes têm apostado nos deliveries. Além de economizar tempo, o 
delivery facilita o cotidiano das pessoas. E para auxiliar ainda mais o consumidor, o Bretas agora 
tem também a opção de clique e retire, que permite que o cliente faça suas compras na como-
didade de sua casa e apenas selecione a loja onde quer buscar as suas compras. Sem filas e sem 
precisar nem descer do carro. A facilidade já está disponível em duas lojas de Goiânia (GO) – La-
ranjeiras e Goiânia Shopping  - e em Uberlândia (MG) – loja da Rondon Pacheco.

Senado

Inflação eleva para R$ 106,1 bilhões 
espaço fiscal da PEC dos Precatórios

a alta da inflação no 
segundo semestre 
deste ano aumen-

tou em R$ 14,5 bilhões os 
recursos a serem liberados 
em 2022 pela Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios. O 
espaço fiscal criado passou 
de R$ 91,6 bilhões para R$ 
106,1 bilhões. No entanto, 
desse total, o governo só 

terá R$ 1,1 bilhão para se-
rem livremente gastos.

A estimativa foi anun-
ciada pelo secretário es-
pecial do Tesouro e Orça-
mento do Ministério da 

Economia, Esteves Colna-
go. Ele participou de ses-
são temática do Senado 
que discute a PEC dos Pre-
catórios, cuja votação está 
prevista para esta semana 

na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Casa.

Segundo Colnago, a 
mudança ocorreu após a 
revisão das projeções ofi-
ciais para a economia em 

2021. Na semana passada, 
a Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da 
Economia elevou para 9,7% 
a estimativa de inflação ofi-
cial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) para 2021. Quan-
do o governo enviou a PEC 
ao Congresso, a estimativa 
estava em 8,7%.

De acordo com o se-
cretário especial, dos R$ 
106,1 bilhões de espaço 
fiscal, R$ 62,2 bilhões 
decorrem da mudança 
da fórmula de cálculo do 
teto de gastos, que passa-
rá a considerar a inflação 
cheia do ano anterior, em 
vez de a inflação acumu-
lada entre julho de dois 
anos atrás e junho do ano 

anterior ao Orçamento 
atual. A projeção anterior 
estava em R$ 47 bilhões.

Os R$ 43,8 bilhões 
restantes (do total de R$ 
106,1 bilhões) virão do 
parcelamento dos precató-
rios de grande valor, dívi-
das reconhecidas em cará-
ter definitivo pela Justiça. A 
estimativa anterior estava 
em R$ 44,6 bilhões.

Apesar do maior espaço 
fiscal, o governo terá ape-
nas R$ 1,1 bilhão livres para 
serem gastos de forma dis-
cricionária (não obrigatória). 
Esse dinheiro poderá ser 
usado para investimentos 
(obras públicas) ou no aten-
dimento a emendas parla-
mentares de relator, caso a 
PEC seja aprovada.

Segundo 
secretário, 
governo só terá 
r$ 1,1 bi livres 
desse total Pe
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Dos R$ 106,1 bilhões, R$ 51,1 bilhões bancarão o aumento do Auxílio Brasil para R$ 400
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meio ambiente

“Usaremos toda a força do Estado” 
contra o desmatamento, diz ministro

o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim 
Leite, disse hoje 

(22), em Brasília, que o go-
verno federal empregará 
“toda a força do Estado” 
para eliminar o desmata-
mento ilegal no país até 
2028 e, assim, cumprir o 
compromisso assumido 
durante a 26ª Conferên-
cia sobre as Alterações 
Climáticas (COP26).

“Tenho certeza de que 
iremos fazer isto, de que te-
mos a capacidade de fazer 
isto”, disse Leite ao apre-
sentar, a jornalistas, um ba-
lanço sobre a participação 
brasileira na COP26. Tam-
bém participaram da apre-
sentação sobre os compro-
missos e as ações que o 
país vai implementar ou 
já desenvolve os minis-
tros da Agricultura, Tereza 
Cristina, e das Relações 
Exteriores, Carlos França.

Segundo o ministro, o 
combate ao desmatamen-
to ilegal exige “contundên-
cia” do Poder Público. Lei-
te disse que, entre outras 
medidas, como o aumento 
dos recursos financeiros 
para “modernizar” o Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-

ma) e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), o Ministério do Meio 
Ambiente vai intensificar 
as ações de fiscalização 
que já desenvolve com 
apoio do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública.

“Com a presença da 
Força Nacional, a gente 
vai conseguir reverter esta 
situação”, acrescentou o 
ministro, afirmando que a 
tropa de segurança fede-

rativa, subordinada ao Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública, já atua, hoje, 
no combate a crimes am-
bientais em 23 municípios. 
“Com isso, aumentamos 
o número de autuações 
mensais de praticamente 
200 para mais de 400. E 
também fizemos um acor-
do de cooperação técnica 
com o Ministério da Justiça 
porque, onde há crime am-
biental, há, normalmente, 
vários outros crimes rela-

cionados, como lavagem 
de dinheiro, tráfico de 
drogas. Então, a PF [Polí-
cia Federal] também vai 
atuar de forma integrada 
para eliminarmos os cri-
mes ambientais, especial-
mente na Amazônia.”

Leite classificou como 
“números inaceitáveis” os 
resultados do desmata-
mento na Amazônia que 
vieram a público após o 
fim da COP26. Na semana 
passada, o Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), órgão vinculado 
ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, 
divulgou que, nos últi-
mos 12 meses, a floresta 
amazônica perdeu em co-
bertura vegetal uma área 
equivalente a 13,235 mil 
quilômetros quadrados – o 
pior resultado desde 2006. 
Hoje, Leite assegurou que 
só tomou conhecimento 
dos dados após a conclu-
são da conferência.

“O contato que nós [do 
governo federal] tivermos 
com os dados [ocorreu] 
na mesma data em que 
eles foram apresentados à 
sociedade”, garantiu o mi-
nistro, rebatendo críticas 
de que não teria divulgado 
a informação negativa ao 
participar da COP26. De 
qualquer maneira, Leite 
disse que teria sido “irrele-
vante” divulgar tais dados 
durante um evento em que 
os participantes buscam 
um “consenso multilateral”, 
e não “apontar as fragilida-
des uns dos outros”.

“A negociação durante 
a conferência não aponta 
para as fragilidades dos pa-
íses, como é nosso caso em 
termos de desmatamento 
ilegal, que representa um 
número muito baixo em 
relação às emissões to-
tais, que é o grande tema 
da conferência do clima. 
Então, dentro de um con-
senso multilateral, em ne-
nhum momento, nenhum 
outro país ia apontar as 
fragilidades do outro. Por-
que estamos buscando um 
consenso multilateral, em 
um tema muito complexo, 
que é reduzir as emissões 
globais de combustíveis 
fósseis - o que pode afe-
tar a várias economias. Ali, 
portanto, não é o momen-
to de apontar fragilidades 
e seria irrelevante infor-
marmos este número an-
tes ou depois [da COP26]”, 
explicou o ministro.

meta é eliminar 
o desmatamento 
ilegal até 2028
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Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o combate ao desmatamento ilegal exige “contundência” do Poder Público

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, esclareceu, 
hoje (22), que o Brasil e os 
outros 102 países que se 
comprometeram a reduzir 
em 30% as emissões glo-
bais do gás metano até 
2030 ainda vão discutir 
com quanto cada nação 
precisará contribuir para 
que a meta definida du-
rante a 26ª Conferência 
sobre as Alterações Climá-
ticas (COP26) seja atingida 
conjuntamente. 

“Trinta por cento é a 
meta [conjunta] de [redu-
ção de] todos os países 
que assinaram este acor-
do”, destacou a ministra ao 
fazer um balanço sobre a 
participação brasileira na 
COP26. Também partici-

param da apresentação 
sobre os compromissos 
e as ações que o país vai 
implementar ou já de-
senvolve os ministros do 
Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, e das Relações Ex-
teriores, Carlos França.

“Cada país vai colocar 
sua meta”, acrescentou Te-
reza Cristina, destacando 
que o compromisso é “vo-
luntário e não-vinculante”. 
Segundo a ministra, uma 
das primeiras tarefas para 
os setores público e pri-

vado será aprimorar as 
formas de medir o volu-
me das emissões de me-
tano, principalmente na 
pecuária. O que, segundo 
a ministra, indicará que o 
Brasil já vem fazendo mui-
to para eliminar a emissão 

de gases do efeito estufa, 
incluindo o metano.

“O Brasil já caminhou 
muito com isso. Temos 
muitas ações que já acon-
tecem para esta diminui-
ção [da emissão] de gás 
metano. Muitas iniciativas 
que, agora, vão ser melhor 
quantificadas por nós para, 
então, o Brasil assumir 
sua meta [frente aos de-
mais países] dentro des-
ses 30% [globais]”, acres-
centou Tereza Cristina.

Fazendo coro à ministra, 
Joaquim Leite disse que 
a discussão sobre os per-
centuais de redução das 
emissões de metano com 
que cada país contribuirá 
para o esforço global per-
mitirá ao Brasil “expor ao 
mundo os programas na-

cionais já existentes”.
“O Brasil já tem polí-

ticas de redução, como o 
[Programa Nacional] Lixão 
Zero, que diminui [a emis-
são] de metano; a agri-
cultura de baixo carbono. 
Então, o Brasil já vem im-
plementando políticas 
nacionais que vão contri-
buir para [atingirmos] a 
meta global. [A partir dis-
so] vamos apontar este 
volume com que vamos 
contribui”, disse o minis-
tro do Meio Ambiente. 

“Por isso nós tínhamos 
que estar dentro desse 
acordo. Para mostrar ao 
mundo que o Brasil é par-
te da solução e já faz es-
sas atividades [de tentar 
eliminar parte das emis-
sões]”, disse o ministro.
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Países vão discutir com quanto cada nação precisará contribuir

Brasil se beneficiará de ações para redução da emissão de metano
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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.



10 terça-feira, 23 de novembro de 2021esporte

incentivo

Projeto Construindo Campeões terá 
5 mil vagas, anuncia Ronaldo Caiado

o governador Ro-
naldo Caiado par-
ticipou, no domin-

go (21), da programação 
do XXI Campeonato 
Brasileiro de Karatê JKA 
(Associação Japonesa 
de Karatê), realizado em 
Goiânia. Estão na capital 
mais de 400 atletas ins-
critos na disputa, vindos 
de 15 unidades da fede-
ração. O evento começou 
no dia 17 de novembro, 
com cursos e aulas prá-
ticas, mas a competição 
principal ocorre neste 
fim de semana.

Na oportunidade, o go-
vernador anunciou que 
o projeto do Governo de 

Goiás, Construindo Cam-
peões, voltado para artes 
marciais, terá implanta-
ção de novos núcleos da 
iniciativa, com a expecta-
tiva de chegar a mais de 
40 municípios, e cerca de 
5 mil alunos atendidos. 
Atualmente, o programa 
beneficia 2,6 mil crianças, 
com idade entre 8 e 18 
anos, em 30 localidades.

No Ginásio Rio Verme-
lho, Caiado falou sobre a 
presença estratégica do 
Estado em setores como 
o esporte e a educação 
como via de transforma-
ção social. “Nós vamos 
mudar a cultura do nos-
so povo, no sentido de 

ter amor e de acreditar 
no Estado”, sustentou. “A 
única forma de comba-
termos a pobreza e tirar 
as famílias da condição 
de vulnerabilidade é 
darmos a elas uma for-
mação”, afirmou.

“Somos um povo que 
gosta de esporte e, ao 
mesmo tempo, hospita-

leiro e acolhedor”, disse. 
Durante participação no 
evento, Caiado ajudou a 
entregar medalhas aos 
competidores e deixou 
uma mensagem aos 
atletas. “Quero desejar a 
todos vocês muita sorte, 
garra, mas, ao mesmo 
tempo, regras, dentro do 
critério que aprenderam 

na boa prática do kara-
tê”, destacou.

Para o governador, 
“oferecer mais oportuni-
dades aos jovens e man-
ter uma conduta honesta 
na gestão pública somam 
para um futuro melhor 
para Goiás”. E continuou: 
“Não se transforma um 
Estado se nós não criar-

mos uma cultura de amor 
e de orgulho pelo Estado”. 
Segundo ele, “os jovens 
não acreditavam porque 
não viam também nos 
gestores anteriores res-
peito com o dinheiro pú-
blico, não viam respeito 
com as ações para atingir 
aos nossos jovens e as 
nossas crianças”.

evento reúne mais de 400 atletas 
de 15 unidades da federação e 
conta com apoio do Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria de 
esporte e Lazer. Governador 
entrega medalhas aos atletas e 
defende empenho estratégico 
no setor esportivo e educacional 
para transformar sociedade
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Governador Ronaldo Caiado durante Campeonato Brasileiro de Karatê JKA, realizado no Ginásio Rio Vermelho, 
em Goiânia: esporte e educação para transformar realidade e melhorar qualidade de vida da população
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