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Possibilidade de Marconi
concorrer em Anápolis
aguça o meio político

A notícia da possibilidade de o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB) disputar a Prefeitura de
Anápolis, em 2020, surpreendeu o meio político. De um lado, deixando os tucanos eufóricos e
provavelmente colocou “pulgas nas orelhas” do
governador Ronaldo Caiado. Segundo um importante assessor e amigo do governador Ronaldo
Caiado, o democrata terá de ponderar sobre qual
seria o concorrente mais inconveniente para os
projetos, em caso de derrota na eleição na Manchester, se o petista Antônio Gomide, ou o tucano
Marconi Perillo. “Esse é um assunto que o Caiado
vai ter que analisar em algum momento, porque
ambos [Gomide e Marconi] possuem força política com potencial de vencer a disputa em Anápolis”, lembrou o assessor, para quem uma eventual
eleição de Marconi a prefeito de Anápolis seria
desastrosa em todos os aspectos, para os projetos de Caiado. Para o mundo tucano marconista
já com saudades do poder, a notícia da possível
candidatura foi como um frescor de almas e exercício do direito de sonhar com um, “quem sabe”,
início do retorno ao Palácio das Esmeraldas num
intervalo de tempo mais curto. Não se deve perder de vista a relação de amor entre Marconi e
Anápolis. Mesmo depois da fragorosa derrota sofrida em 2018, sondagens de tendência eleitoral
na cidade, feitas para consumo interno de partidos políticos mostram lhe atribuem posições
encorajadora. Em 2018, Marconi chegou a pensar
na possibilidade de candidatura de sua mulher,
Valéria Perillo, para a Câmara Federal, apoiada
por lideranças locais de sua base. Na véspera de
iniciar viagem de descanso com a família, logo
após a desincompatibilização, no começo de
abril, Marconi chegou a pedir a um importante
político de Anápolis, para que não assumisse
compromisso de apoio até a sua volta, pois analisava naquele momento a possibilidade de dona
Valéria disputar mandato de deputada federal.
Mas quando voltou, não tocou mais no assunto.

Relativizando o “não”

No Jornal Opção dessa segunda-feira, 12,
Marconi Perillo negou a intenção em disputar eleição em Anápolis ou Goiânia. Entretanto, essa sua declaração, agora, não
deve ser tomada no sentido literal. Até
porque qualquer cidadão que estivesse na
sua posição, com pretensão de sair candidato a prefeito na cidade natal do governador do Estado, seu mais que adversário,
jamais cometeria a ingenuidade de confirmar tal pretensão com tamanha antecedência, por razões óbvias. Mas conforme
publicamos aqui na edição anterior, a decisão definitiva mesmo de Marconi Perillo
disputar ou não a eleição em Anápolis, vai
depender principalmente de dois fatores:
se o campeão das pesquisas, Antônio Gomide (PT), será mesmo candidato ou barrado pela “Lei da ficha limpa” e de como
estará o governo de Ronaldo Caiado, lá
pelo meio do ano que vem. De uma coisa
os leitores podem estar certos, quem conhece bem o temperamento esquentado
de Marconi, não tem a menor dúvida, de
que ele está ávido de vontade em “dar o
troco” político em Ronaldo Caiado. Aquela sua incômoda derrota sofrida em 2018
continua atravessada.

Lissauer encurta prazo
para concluir nova sede

O prazo previsto para a conclusão das
obras de construção da nova sede
da Assembleia Legislativa, no Park
Lozandes, fixado inicialmente em 40
meses, foi reduzido a 32. A redução
ocorreu após a determinação de medidas
administrativas, por parte do presidente
da Casa, deputado Lissauer Vieira, com
vista ao aceleramento da obra. Com isso,
passa a ser grande a probabilidade de que
a obra seja inaugurada na gestão do atual
presidente, na hipótese de ele ser reeleito,
fato considerado por vários parlamentares

muito provável, se a eleição fosse hoje.

Inserção para 2022

Sem aquela fase dos “supernomes” para
a disputa de 2022, como já ocorreu na
década de 80, com Iris Rezende, Henrique
Santillo, Mauro Borges e Nion Albernaz ,
dentre outros, o espectro atual é de equilíbrio entre vários nomes, sem grandes
somas de pontos de alguns em relação
aos outros. E analisando nesse contexto
e a continuar a postura firme como nova
liderança de oposição, mas sem perder
a capacidade de estabelecer boa relação
institucional com os demais Poderes,
somada à inauguração da nova sede do
Legislativo, poderá inserir o nome do deputado Lissauer no rol do qual sairão os
futuros componentes da chapa majoritária da oposição. Vai depender unicamente
do seu desempenho na construção desse
projeto político.

divinoolavio@gmail.com

dos servidores, motivo que inviabiliza a
realização de feiras”. A justificativa foi a
propósito de nota publicada na edição
anterior da coluna, observando que diferentemente de como ocorria em outros
tempos, a Expo Municípios desse ano foi
promovida pela FGM, Federação Goiana
dos Municípios. Quanto às especulações
de possíveis desfiliações de municípios da
entidade, Sérgio Alencar afirmou que o
quadro de filiados da AGM continua sem
a ocorrência de baixas.

Bons tempos da AGM

Prefeitos debatem saúde

O prefeito de Senador Canedo, Divino
Lemes, recebeu ontem os prefeitos de
municípios vizinhos, para um encontro
de avaliação e planejamento sobre Saúde
Municipal. Foram debatidas as soluções
de problemas enfrentados em relação ao
atendimento à população, como os serviços de consultas e exames, internação
(principalmente com UTI), cirurgias que
necessitam de regulação e encaminhamento para outros centros. Além do anfitrião, participaram do encontro os prefeitos de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro e o
de Caldazinha, Edimon Borges (foto com
Divino Lemes), o geólogo e marqueteiro
Carlos Maranhão, além de representantes
de outras cidades.

AGM justifica ausência

Em mensagem de WhatsApp à coluna, o
chefe da Assessoria Jurídica da AGM, Associação Goiana de Municípios, advogado
Sérgio Alencar, justificou que a ausência
da entidade na organização da Expo Municípios 2019. Segundo ele, o “foco administrativo da AGM é agora é a formação
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A AGM já viveu grandes momentos
nesses seus cerca de 60 anos, na luta
em defesa dos municípios. Havia movimentos com intensas mobilizações,
a exemplo da luta contra a adoção de
critérios que prejudicavam determinados municípios, na distribuição do
ICMS. Até carreatas com a participação de centenas de veículos rumo a
Brasília já ocorreram nas décadas de
80, 90, 2.000, até próximo de 2010.
O Dr. Sérgio Alencar deve se recordar
bem de todos eles. Destaque para as
gestões que tiveram como presidentes Juarez Magalhães Júnior, Tião Caroço, Itamar Leão, Joaquim de Castro
e Abelardo Vaz, pelo menos.

Prejudica a imagem

Uma das práticas que mais prejudicam
a imagem de qualquer entidade do tipo
associação, seja ela de municípios, ou de
profissionais, é o envolvimento em disputas eleitorais a favor de candidatos do
partido A ou B. As disputas passam e as
entidades normalmente permanecem,
na maioria delas, independentemente de
quem seja o vencedor. Daí, o fato de não
ser uma atitude saudável o envolvimento
de entidades nas disputas eleitorais.
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Vale quanto vota
Delegado Waldir tem garantido o comando
do partido, enquanto não aparecer alguém
que tem mais votos do que ele dentro da sigla.

Correção

(Jair Messias)

Senador Jorge Kajuru continua filiado
ao PSB. Mas defende espaço para fazer
o seu trabalho. Sem qualquer tipo de
restrição. Kajuru mantém linha direta
com Jair Messias.

Sem rodeio
Em relação à sucessão em Goiânia, mesmo
em atrito com o partido, Kajuru mantém o
apoio à candidatura de Elias Vaz. Nem os
cantos dos palácios altera isso.
Delegado Waldir comanda no sábado, 17,
um mutirão de filiações ao PSL, visando
especialmente às eleições municipais em
Goiás. A avaliação do partido é que o presidente Jair Messias vive um bom momento,
depois de conseguir a reforma da previdência, abrindo campo para a recuperação da
economia. O partido está montando uma
ação conjunta com o governo, para aumentar as viagens do presidente, com liberação
de verbas e lançamento de obras nas regiões mais carentes. O PSL vai lançar candidatos próprios no maior número de cidades
do Estado, começando por Goiânia, onde o
nome definido é o do Major Araújo, recémfiliado à sigla.

Força
Como já escrevemos aqui, as declarações
atrapalhadas do presidente podem causar
problemas em alguns setores, mas vem
mantendo a sua figura no topo do noticiário. Falar mais e sobre tudo é a estratégia do
momento para o presidente.

“Eu já conheci algumas
pessoas nessa vida. Ok,
pessoas reais. E eu tenho
que te dizer: a maioria
delas são grandes idiotas”.

É Anápolis
O PT aposta suas fichas em nova candidatura de Antônio Gomide à prefeitura de
Anápolis. O atual deputado estadual deixou
a prefeitura muito bem avaliado e deixou
saudades, na visão petista.

Nas redes
Fabrício Rosa e Flávio Sofiati intensificam
presença em redes sociais. São opções
do PSOL para candidatura à prefeitura de
Goiânia.

Turbulência
Presidente da Alego, Lisauer Vieira (PSB)
emite sinais de que pode comandar derrubada de vetos do governador Ronaldo
Caiado (DEM) para garantir o orçamento de
verbas de emendas parlamentares. É o chamado orçamento impositivo, que já era pra
entrar em vigor neste ano e ficou para o ano
que vem. Os vetos estão na LDO aprovada
no final do semestre passado.

Ajuda externa
Ministro Paulo Guedes está disposto a vir
a Goiânia, para conversar com deputados
estaduais sobre a inclusão de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal. A sua discípula,
Cristian Schmidt, não tem sido suficientemente convincente.

O tempo passa...
Sem partido
Deputado Allyson Lima negocia saída
do PRB. Diz ter divergências ideológicos com o partido, onde se elegeu vereador por Goiânia em 2016 e deputado
estadual em 2018. Allyson tem buscado uma trajetória independente, o que
vem levando a atritos com dirigentes
partidários. Às vezes, de tão independente, parece estar isolado.

Choque de união
A má prestação de serviços da Enel na
área de energia tem unido deputados e
o governador Ronaldo Caiado. Com jeito de união suprapartidária, colocando
na mesma mesa José Mário Shreiner,
José Nelto e Elias Vaz.

Plano Diretor de Goiânia entra em revisão,
depois de doze anos de sua aprovação. Temas como corredores do transporte coletivo, aterro sanitário e mudança do Parque
de Exposições e do Zoológico continuam
adormecidos.

Teste de fogo
A justiça está sendo acionada para rever decisões polêmicas de Jair Messias. A primeira
foi a manutenção da demarcação de terras
indígenas para a Funai. Já em curso, questionamentos sobre a nomeação de novos
membros para a Comissão da Verdade e a
indicação do 03 para comandar a embaixada brasileira nos Estados Unidos.

Palmas pra ele
Deputado Lucas Calil (PSD) lançou a
Virada Ambiental. Prevista para novembro, pretende dedicar um dia todo
à educação ambiental e ao plantio de
mil árvores em cada um dos municípios
envolvidos na ação.

Livro
Lourival Santana (CBN) volta a Goiânia em
setembro para lançamento do seu novo
livro. “Minha Guerra Contra o Medo”, com
uma visão especial sobre coberturas de
guerra pelo mundo.

Comissão vota MP que agiliza venda de bens
A

comissão mista que
analisa a Medida Provisória (MP)
885/2019, presidida pelo
senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), pode votar nesta terça-feira (13),
às 14h30, relatório do deputado Capitão Wagner
(Pros-CE) ao texto, que tem
a intenção de agilizar a
venda ou utilização por órgãos de segurança pública,
de bens apreendidos de
traficantes de drogas.
A MP também simplifica o processo de
repasse de até 40%

desses recursos para os
estados. A prioridade é
usar a verba obtida na
construção de mais presídios, minorando o problema da superlotação
no sistema prisional.
Segundo dados do Ministério da Justiça, já há
hoje quase 80 mil bens
apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas. São quase 40 mil veículos, 916
imóveis, 314 aeronaves,
246 embarcações e 1.600
joias, entre outras dezenas de milhares de bens.

Perda de valor

O governo reclama
que a legislação atual (Lei
11.343, de 2006 - Lei das
Drogas) torna o processo de
alienação dos bens muito
lento, levando até mais de
10 anos para o trânsito em
julgado. Também reclama
que apesar da legislação
já prever a venda dos bens
antes do trânsito em julgado, seus mecanismos ainda
geram insegurança jurídica,
já que há juízes e promotores que preferem aguardar
o trânsito em julgado de
processos. Com isso, uma

quantidade
expressiva
dos bens acaba sofrendo
deterioração e perda de
valor de mercado, além de
onerar o poder público na
manutenção, abarrotando
depósitos por todo o país.
O texto prevê que caso
ocorra a alienação dos
bens de uma pessoa depois inocentada no trânsito em julgado, haverá o
ressarcimento com juros.
A MP autoriza ainda a contratação temporária de
engenheiros para acelerar
a construção de novas penitenciárias.

Waldemir Barreto/Agência Senado

traficantes
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IMÓVEIS

Iris quer regularizar 8 mil
imóveis até final da gestão
O

prefeito Iris Rezende quer regularizar
8 mil imóveis até o
final da gestão, sem nenhum custo para moradores. Durante a 14ª edição da frente de serviços,
realizada nesta sexta-feira (09/08) na região
Noroeste de Goiânia, ele
entregou mais 53 escrituras às famílias. Outras
89 já haviam sido beneficiadas. As atividades se
concentraram no setor
Finsocial, na escola municipal Joel Marcelino.
O Programa Primeira
Escritura é realizado pela
Prefeitura de Goiânia, por
meio da secretaria municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh).
Iris destacou o trabalho
da equipe no sentido de
avançar as ações para regularização fundiária. “Trabalhamos para trazer mais
dignidade e segurança às
famílias. Estamos oficializando a posse de propriedades que já são delas há

muitos anos”, disse.
O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação,
Henrique Alves, afirma
que esta é a realização
de mais um sonho das
famílias. Elas esperaram
37 anos e, agora, “graças
ao trabalho do prefeito
Iris Rezende isso se torna real”, diz ele. “Este é
o maior programa de regularização de imóveis
do país”, complementa.
Iris, durante pronunciamento, fez questão de
destacar seu envolvimento com a comunidade do
setor Finsocial, que acompanha desde 1981, quando
famílias ocuparam a área
em pleno período ditatorial. O enfrentamento com
as forças de repressão acabou vitorioso com a posterior consolidação do bairro.
“Quando governador
estive no local e atendi os
pedidos dos moradores
de infraestrutura e lazer”,
afirma Iris. “Eu tenho o
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“Trabalhamos para trazer mais
dignidade às famílias e estamos
regularizando a posse de propriedades
que já são delas há muitos anos”, disse

Finsocial no meu coração,
porque acompanhei passo a passo sua construção
e crescimento”, ressalta.
“São famílias lutadoras e
que merecem todo nosso
respeito”, pontua.
Após o hasteamento
das bandeiras, o coral Vozes em Canto, da escola
municipal Sebastião Arantes, fez sua apresentação
e arrancou muitos aplausos. No setor de saúde,
foi possível vacinar, aferir
glicemia e pressão arterial.
A Comurg disponibilizou
sala para agendamento de
poda de grama, árvore e
retirada de entulhos.

O Atende Fácil atuou
na abertura e alteração
de Micro Empreendedor
Individual (MEI), acesso
ao Portal do Contribuinte, aprovação de projetos,
Alvará Fácil, habitação,
Cartão de Estacionamento
do Idoso e Portador de Necessidades Especial (PNE),
entre outros serviços.
O Sine fez oferta de vagas. A secretaria municipal
de Trânsito, Transporte e
Mobilidade (SMT) trouxe
serviços de consulta e o
Setransp informações sobre cartões, cadastro de
idosos e agenda de perícia
para deficientes.

A prefeitura realizou
trabalhos de limpeza urbana e paisagismo, com
varrição de vias, capina,
limpeza de córregos e mananciais, poda de árvores,
sinalização de trânsito,
remoção, revitalização de
praças, roçagem e reforma
de equipamentos públicos.
Para a moradora Elilde Lemes, a iniciativa
da prefeitura de Goiânia
aproxima a administração da sociedade. “Nosso
bairros estão mais limpos, as escolas reformadas e ainda temos benefícios aqui na frente de
serviços”, comemora.

Logo após a abertura
oficial da frente de serviços, o prefeito seguiu em
comitiva em visita às obras
na região. O cais e o centro
municipal de Educação Infantil (Cmei) Finsocial I foram reformados pela atual
gestão. A unidade atende
108 alunos de um a cinco
anos. Logo após, Iris anunciou pavimentação em
quatro vias que faltam
no Morada do Sol. “Asfaltei todas as ruas aqui do
setor, mas, na época, essas não eram habitadas.
Iremos trazer o benefício
ainda neste período de
seca”, conclui ele.

encontro

Foi realizada nesta segunda-feira, 12 de agosto, um
encontro de planejamento
e avaliação com foco na
Saúde Municipal. Estiveram reunidos os prefeitos:
Divino Lemes – Senador
Canedo, Kelton Pinheiro –
Bonfinópolis, Edimon Borges – Caldazinha e Silvani
do Nascimento – secretária
municipal de Bela Vista de
Goiás, junto a secretários
e técnicos dos municípios.
Em pauta, os administradores discutiram soluções
para problemas enfrentados, de forma conjunta
ou similar, no que refere a
atendimento à saúde. Entre os principais desafios
colocados pelos adminis-

tradores municipais está
à execução de serviços,
como consultas e exames
especializados, vagas de
internação (principalmente
UTI), e cirurgias que necessitam de regulação e encaminhamento para outros
Centros (Capital e Estado),
onde o tempo de espera e
as limitações de serviços
atingem pacientes. “O morador está na cidade, e ele
vai cobrar de quem está
mais próximo, no caso o
prefeito, porém muita das
vezes, ficamos presos em
situações quais não estão
em nosso controle”, cita
prefeito Divino Lemes.
As cidades vizinhas
possuem uma série de
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Prefeitos se reúnem para discutir
ações de melhoria na Saúde Municipal

parceria em atendimentos, como os executados
pela Maternidade Municipal de Senador Canedo, e

a cidade também recebe
pacientes no atendimento
de pronto atendimento, e
alguns casos, na Atenção

Básica. Em julho deste ano,
segundo dados do Consolidado da Rede Municipal
de Saúde, foram mais de

600 pacientes vindos de
Bonfinópolis, Bela Vista de
Goiás e Caldazinha. “O trabalho em conjunto auxilia,
não só a união política de
cobrar mais efetividade
em serviços que não são
de responsabilidade do
município, mas também
em achar saídas para solução de problemas de
forma definitiva, e também
melhorar ainda mais o diálogo dos técnicos que trabalham juntam com a comunidade”, afirma Lemes.
O encontro foi realizado
na Secretaria Municipal de
Saúde de Senador Canedo,
com a presença do secretário municipal da cidade,
Carlos Maranhão.
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MC LANCHE FELIZ
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McDonald’s evolui cardápio do McLanche
Feliz para oferecer combinações mais
nutritivas. Companhia ratifica seu
compromisso com as famílias e reduz a
quantidade de gorduras, sódio e açúcares,
e inclui mais frutas e vegetais. Novidades
acompanham os novos hábitos de
consumo da sociedade e estão presentes
em todos os restaurantes da marca na
América Latina e Caribe.

CASEI 2019!

O Salão de Negócios ’’CASEI 2019!’’ chega
para ocupar uma lacuna importante no
mercado goiano. Será um grande evento
direcionado ao antes, durante depois do
tão esperado dia. O Salão de Negócios
’’CASEI 2019!’’ que é organizado pelos
empresários e produtores de eventos
Jorge Neris e Nícholas Bárhtras,
surpreenderá com o novo conceito de
exposição de produtos e serviços. As
principais tendências do mercado de
festas e eventos serão apresentadas
de forma contextualizada nos dias 09
e 10 de outubro no salão de eventos
Oliveira’s Place.

Congresso - A biomédica responsável técnica da Clínica Anis, Bruna Rodrigues,
irá ministrar palestra durante o 4° Congresso de Saúde Estética do Piauí.
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HAPPY HOUR

O Republikahs Café e Eventos começa com
seu happy hour, o estabelecimento traz
um cardápio muito especial com comida
de boteco, cerveja sempre muito gelada e
drinks criados especialmente para a casa. O
happy hour acontece de segunda a sábado
a partir das 18 horas e todas as quartas
feiras acontecerá a noite do hambúrguer
onde cantores consagrados e iniciantes
de nosso estado, serão convidados para
se apresentarem durante o happy hour,
como já aconteceu com os cantores André
Buenno e Valter Carvalho.
TEATRO
O espetáculo “Viva Caymmi – 105 anos
de Dorival Caymmi” chega a Goiânia no
dia 31 de agosto, às 21h, no Teatro Sesi.
Em homenagem aos 10 anos de morte de
um dos mais importantes compositores
e cantores brasileiros, seu ﬁlho Danilo
Caymmi, em parceria com o diretor musical
Flávio Mendes e o ator Nilson Raman,
apresentam o espetáculo dramáticomusical, celebrando sua vida e música. O
espetáculo transcende as barreiras de um
show e usa as ferramentas do teatro na sua
narrativa, levando o público para um passeio
num cenário único, com muitas informações
sobre o Brasil, a Bahia e música.

Férias - O casal Wagner Vilella e Márcia
Vilella se encontram de férias com a família
em Orlando USA, aproveitando visitando os
parques temáticos que a cidade americana oferece.

4

Contabilidade - As novas regras sobre a Substituição
Tributária para o decorrer do ano de 2019 serão tema principal
de curso ministrado por Fabrízio Caldeira, no próximo dia 16 de
agosto, no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás.

Grammy - A cantora goiana radicada nos Estados Unidos,
Andreya Vieira, é uma das indicadas ao Grammy Latino, o
prêmio de música mais importante do mundo.

3x4
A cantora Miley Cyrus mostra que está de volta ao estúdio, ela
postou uma selfie nesta em seus Stories, mostrando que já está
produzindo músicas novas.

Brie Larson publicou no Instagram covers de “Needy” e “God is a
woman” — ambas faixas pertencentes a Ariana Grande. O primeiro deles
ficou disponível só no Stories, enquanto o último foi divulgado no feed.

Emma Watson anunciou que o primeiro trailer de “Little
Women” vai ser lançado hoje. A atriz faz parte do elenco principal
desse filme.

Bebe Rexha é sempre muito franca em relação ao que pensa e
usou às redes sociais pra fazer um desabafo. A cantora denunciou uma
série de problemas existentes nos bastidores da indústria da música.
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em goiás

Ferrovia Norte-Sul é aposta de produtores
rurais para superar gargalo logístico

E

sperada pelos goianos
há 33 anos, a Ferrovia
Norte-Sul será fundamental para a economia do
Estado. No último dia 31,
um passo decisivo foi dado
para a conclusão da obra e
início das operações. O governador Ronaldo Caiado
e o prefeito Roberto Naves
receberam o presidente da
República, Jair Bolsonaro, e
representantes da empresa
Rumo Logística para a assinatura do contrato de concessão dos tramos central e
sul da Ferrovia, em Anápolis.
O evento, realizado no Porto
Seco Centro-Oeste, contou
com a presença de ministros, do vice-governador
Lincoln Tejota, da primeira-dama Gracinha Caiado,
além de senadores, deputados federais e estaduais
e outras lideranças políticas.
A previsão é que ainda
leve um ano e meio para
que a ferrovia esteja em
pleno funcionamento. Mas
toda essa movimentação
reascendeu as expectativas
em diversos segmentos da
cadeia produtiva rural em
Goiás.
Produtor de cana-de-açúcar em Indiara, onde
os trilhos foram instalados
há cerca de quatro anos, o
gerente de Infraestrutura e
Logística Rural da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Seapa), Alexandre Câmara
Bernardes (na foto que abre
esta repotagem), acompanha a trajetória da Norte-Sul desde o lançamento de
sua pedra fundamental. Ao
longo dos anos, experimentou desde a empolgação
pela chegada da ferrovia
até surpresas nada amistosas, como a informação de
que o trajeto atingiria seu
imóvel.“Infelizmente, à época do processo da Valec, tive
uma área de minhas terras
desapropriada,
afetando
exatamente a área em que
se encontrava a sede e
meus currais, pois trabalha-

va com pecuária de corte”,
recorda-se o produtor, que
conseguiu ser indenizado.
As sucessivas inaugurações foram um verdadeiro
banho de água fria. Hoje,
com a assinatura da concessão, a esperança é que
o efetivo funcionamento da
ferrovia diminua o grande
gargalo logístico do País, reduzindo o Custo Brasil. Este,
explica Alexandre, é um dos
entraves para o agronegócio, a mola propulsora da
economia. “Como técnico
e produtor, torço para que
todo esse processo de logística aumente a competitividade e, consequentemente,
a rentabilidade. O principal
objetivo de qualquer ente
no agronegócio é a ampliação da renda do setor produtivo, porque somos tomadores de preço. Eu não dou
preço no meu produto; pergunto quanto me pagam. Se
aumento a competitividade,
aumento a rentabilidade
do meu produto final. Quer
seja leite, ovos, carne e demais cadeias produtivas do
agronegócio”, explica.
Representante da Associação dos Produtores de
Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO), entidade que reúne cerca de 500 produtores
no Estado, o consultor técnico Cristiano Palavro conta
que a situação da ferrovia
tem sido acompanhada de
perto pelo segmento e que
agora a expectativa é positiva. O setor crê na redução
de custos logísticos. “E esperamos que possa refletir
em melhores margens para
os produtores e empresas
que atuam em Goiás. Temos
uma demanda reprimida
pela necessidade da ferrovia, mas agora sentimos um
diferencial muito grande
por parte do governo federal e do estadual. Os empresários estão alinhados com
o poder público e a Norte-Sul será uma ferramenta
eficiente para fazermos
nossa logística no Estado.”

Governo Federal

Previsão é de que em um ano e meio
a ferrovia já esteja em operação,
beneficiando diretamente 128
municípios que, juntos, representam
aproximadamente 50% do PIB
agropecuário goiano

Dos grandes
aos pequenos
produtores

Estudo da Gerência de
Inteligência de Mercado da
Seapa, que investigou o impacto da ferrovia em um raio
de 50 quilômetros, mostra
que na pecuária mais de
76% da produção de suínos
do Estado se encontram
neste raio, assim como 53%
das aves e 45% dos bovinos.
Diretamente, 128 municípios serão beneficiados, os
quais contribuem com aproximadamente 50% do PIB
agropecuário goiano.
Criador de gado de corte
em Nerópolis, Salvador Farina é um dos que vão sentir
o impacto positivo da ferrovia em seus negócios. Sua
propriedade fica a cerca de
40 quilômetros da Norte-Sul. “É uma fonte de esperança, tanto para criadores
de gado de corte como para
o povo de maneira geral
porque aumenta o escoamento e o viés de parcerias.
Tudo facilita com a ferrovia
em plena atividade”, avalia.
E não são apenas os
grandes produtores que
anseiam pelo início das
operações. Produtor e assentado rural de Caiapônia, no sudoeste goiano,
Gerailton Ferreira dos
Santos é o coordenador
de Reforma Agrária e Meio
Ambiente da Federação
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
Familiar de Goiás (Fetraf-GO/CUT). Ele explica que
a Ferrovia Norte-Sul constituirá numa importante
plataforma de distribuição
dos produtos oriundos da

agricultura familiar, em
diversas partes do Estado.
“Não dá para comparar:
sair de Caiapônia e levar
a produção até Anápolis
[que terá um dos terminais] a ter de ir de Caiapônia até Santos”, salienta.
Segundo Gerailton, as
perspectivas para os pequenos agricultores também são boas, uma vez
que a escoação do produto precisa ser melhorada, inclusive com mais
abertura para o mercado
internacional. “Por exemplo, nós da agricultura familiar estamos agora negociando com o mercado
europeu, especificamente
o açafrão e o gengibre,
abrindo as portas para
este mercado. O desafio é
garantir o transporte destes produtos. Vemos então como grande avanço
para Goiás o implemento
e a conclusão de fato da
ferrovia”, disse.
O trecho arrematado pela Rumos Logística,
em leilão promovido pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no
dia 28 de março, compreende Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela D’Oeste,
em São Paulo – um total de
1.537 quilômetros com prazo de concessão de 30 anos.
A empresa vencedora terá
de fazer R$ 2,719 bilhões
em investimentos. Além da
Ferrovia Norte-Sul, Goiás
poderá contar nos próximos
anos com a malha ferroviária que ligará Água Boa, no
Mato Grosso, até Campinorte e Mara Rosa. A Ferrovia de Integração do Cen-

tro-Oeste (Fico) também
dará mais condições para
o escoamento de grãos e
produtos agropecuários
produzidos em Goiás.

Diversificação
da matriz
Uma tecla tem sido
constantemente batida pelos produtores, criadores e
líderes classistas: a dependência quase que exclusivamente pela malha rodoviária é um gargalo que precisa
ser superado para alavancar
a produtividade da agropecuária no Estado. “Pegue a
situação das nossas rodovias. Elas são decadentes,
por mais que o governador
tenha trabalhado para mantê-las em bom estado, o que
acaba por não permitir o escoamento conforme a nossa
necessidade.
O tráfego intenso de caminhões prejudica a qualidade do asfalto”, criticou
Salvador Farina, que diariamente lida com as dificuldades do transporte de
carne. Dilema vivido também pelos produtores de
soja e outros grãos, conforme Cristiano Palavro. “Fica
tudo muito concentrado
no modal rodoviário. Isso
implica em maiores custos
e perdas. Há enormes dificuldades, especialmente
em algumas rodovias vicinais”, pontuou.
Neste sentido, um dos
benefícios que o diretor
comercial da Rumo, Pedro
Palma, destaca é o fato de o
produto percorrer um trajeto, como o de Rondônia ao
Porto de Santos, sofrendo

perdas mínimas. “A carne sai
refrigerada a uma temperatura de -25ºC e chega ao
destino a -20ºC. A legislação
determina -12ºC. É muito
mais segurança e qualidade”, apontou. Ele lembrou
que um trem de 12 mil toneladas retira entre 300 a
350 caminhões das estradas. “Isso melhora a qualidade do ar, as condições
das estradas e diminui o
cansaço dos motoristas, que
passarão a fazer viagens
mais curtas ao longo do dia,
podendo repousar em suas
próprias casas, sem passar
10, 15 a 20 dias na estrada,
dormindo em postos. É uma
realidade que não deveria
existir”, conclui.
Alexandre Câmara Bernardes reforça a importância de se diversificar a matriz do transporte brasileiro,
essencialmente rodoviária,
que é também a mais cara
do mundo. “Esse novo modal não significa que haverá
redução da taxa de emprego. O transporte rodoviário
vai continuar existindo, mas
de forma mais ágil e segura, tanto para quem está
fazendo, como para quem
é usuário da via”, refletiu. O
gerente acredita que, com
a Ferrovia Norte-Sul, além
de benefícios econômicos,
haverá um substantivo impacto de cunho social. “Ao
falarmos de trânsito e estradas, estamos falando de vidas. Reduzindo o número de
acidentes, estamos falando
em dar segurança à família
que está trafegando e e da
oportunidade de possibilitar maior competitividade
ao agronegócio.”
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Veículos

imóveis

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(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 + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

www.diariocentral.com.br

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649
Crédito para Semi Novo
19.019,60 R$. Entrada : 499,58
+ Parcelas de 309,38 Mensais.
Ligue e agende a sua visita ou
faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp. Mais
Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de Vendas: Ana Paula Pimentel.
Crédito Para Novos 40.390,00
R$. 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 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

negócios

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.

AUTO CENTRO HB E ACESS
ÓRIOS, com aulas teóricas e
práticas. Endereço: RUA TV10
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE
PRÓXIMO AO POSTO COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ.
Maiores informações Fone: (62)
3573-4674/9375-5216/8415- 1031

publicidade
legal

CRÉDITO

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Credito para motos CG
160 Titan Ex 11.188,00 R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11
mensais. Não perca mais tempo
e adquira sua moto através
do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062 )
985509156. Consultora de vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Lima 2019

Seleção de rugby em cadeira de rodas
busca medalha inédita no Parapan
C

om o final dos Jogos
Pan-americanos no
último domingo (11),
as atenções se voltam agora para os Parapan-americanos, que ocorrem entre
23 de agosto e 1º de setembro em Lima, no Peru.
No evento, uma modalidade na qual o Brasil busca
uma medalha inédita é o
rugby em cadeira de rodas.
A modalidade estreou
no programa do Parapan
em 2015, em Toronto,
oportunidade na qual
o Brasil terminou na
4ª posição. Já em 2016,
nos Jogos Olímpicos do
Rio, a seleção brasileira
ficou em 8º lugar.
Para os Jogos de Lima, a
expectativa da equipe é de
conseguir a primeira me-

dalha nesse tipo de evento: “Para o Parapan-americano, vamos tentar subir
mais um pouco. Já temos
a medalha de bronze no
último Parapan da modalidade, que aconteceu
em 2017. Agora vamos
tentar buscar o ouro ou
a prata. Acho que é a primeira vez que chegamos
tão perto de subir num
dos pontos mais altos
do pódio”, afirma a técnica da seleção masculina,
Ana Paula Ramkrapes.
Segundo o jogador José
Higino, o Brasil encontra
dois rivais muito fortes
no caminho em busca da
inédita medalha: “A Colômbia, que já vencemos com
autoridade e sabemos que
podemos derrotar. E o Ca-

Ministério do Esporte / Divulgação

Os Jogos Parapan-Americanos
começam no dia 23 de agosto, em Lima

nadá, que já ficamos muito
perto de ganhar. E queremos dar este passo a mais”.

Classificação
para Tóquio
Outra meta da equipe

brasileira em Lima é a
busca pela classificação
para os Jogos de Tóquio.
“Em Londres nem tínhamos chance, pois éramos
muito novos ainda. Em
2016, no Rio, éramos país-sede, então tínhamos

vaga. Agora temos chance de classificar para
Tóquio. Isso pensando
no Parapan-Americano,
que dá uma vaga para o
campeão, mas também
dá duas vagas para o
pré-olímpico. Então nos-

sa preparação no momento é essa. Pensando
em Tóquio, mas também
querendo a medalha de
prata agora em Lima”,
diz Guilherme Camargo,
atleta da seleção.

Dinâmica
da disputa
A disputa do rugby
em cadeira de rodas
nos Jogos Parapan-Americanos de Lima
será entre 23 e 27 de
agosto. Na primeira
fase, os seis participantes (Brasil, Colômbia,
Canadá, Estados Unidos, Argentina e Chile) jogam entre si em
turno único. As quatro
equipes melhores colocadas avançam para
as semifinais. E os vencedores das semifinais
fazem a grande final.

N

