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Projeto que reduz mensalidades 
foi emendado em Plenário

os deputados esta-
duais aprovaram na 
tarde dessa quinta-

-feira, 25, durante a vota-
ção da Ordem do Dia, na 
sessão ordinária remota, 
quatro projetos de lei em 
tramitação na Casa. Todas 
as matérias apreciadas 
foram aprovadas em vo-
tação definitiva e serão 
agora encaminhadas ao 
Executivo para sanção do 
governador Ronaldo Caia-
do (DEM). Na oportunidade 
outras três matérias fo-
ram colocadas em apre-
ciação, porém, por terem 
sido emendadas, tiveram 
sua votação prejudicada 
e, desta maneira, retor-
nam para análise na Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Durante a sessão, foram 
lidos ainda 13 novos pro-
cessos legislativos. Foram 
seis projetos de lei oriun-
dos de iniciativas parla-

mentares, seis de iniciativa 
do Poder Executivo, além 
de um veto do Governa-
dor a projeto de lei ante-
riormente aprovado pelos 
deputados estaduais. To-
dos os processos lidos se-
rão agora encaminhados 
para análise das comis-
sões temáticas da Casa.

Dentre as matérias 
emendadas está o projeto 
de lei nº 1867/20, de au-
toria do deputado Amauri 
Ribeiro (Patriota) e outros 
deputados, que versa so-
bre redução das mensali-
dades da rede privada de 
ensino, de instituições de 
ensino superior, de creches 
e berçários na vigência do 
estado de calamidade pú-
blica em Goiás.

Outro projeto emen-
dado foi o protocolado 
sob nº 2698/20 que tem 
como objetivo legitimar 
os imóveis ocupados 
clandestinamente em 

Goiás, acelerar a reso-
lução de mais de 15 mil 
processos referentes à 
matéria e desburocratizar 
os mecanismos de regu-
larização dos imóveis. 
Dessa forma, serão admi-
tidas, para regularização, 
áreas ocupadas até o ano 
de 2019, e novas regras 
para doação, locação e 
alienação dos imóveis 
ocupados ilegitimamente 
ficarão estabelecidas.

Por fim, foi alvo tam-
bém de emenda o projeto 
nº 3018/20,de autoria da 
Governadoria do Estado de 
Goiás, que altera a Lei es-
tadual nº 20.637, de 12 de 
novembro de 2019, que 
institui o Programa Social 
de Formação, Qualifica-
ção e Habilitação Profis-
sional de Condutores de 
Veículos Automotores. A 
emenda é do deputado 
Eduardo Prado (DC).

Entre as matérias 
aprovadas em segunda 
votação durante a ses-
são, está o projeto de lei 
nº 5795/19, de autoria da 
Governadoria, que revoga 
as Leis nº 19.616, de 05 
de abril de 2017, e 20.441, 
de 16 de abril de 2019, 
bem como o inciso XIII 
e o parágrafo 8° do art. 
94 da Lei nº 11.651, de 
26 de dezembro de 1991. 
O objetivo é extinguir a 
isenção do pagamento do 
IPVA a determinados veí-
culos de propriedade de 
Centros de Formação de 
Condutores (CFC).

Já de iniciativa da Mesa 
Diretora da Alego, foi apro-
vado em votação defini-
tiva o projeto n° 3044/20 
que altera a Resolução nº 
1531, de 23 de setembro 
de 2015, que dispõe so-
bre a Cota para o Exercício 
da Atividade Parlamentar 

(CEAP). O objetivo é atua-
lizar a redação de alguns 
artigos da Resolução, prin-
cipalmente no que tange à 
contratação de pessoa ju-
rídica ou física, desde que 
profissional liberal, para 
fins de apoio ao exercício 
do mandato parlamentar; 
de consultorias e traba-
lhos técnicos e pesquisas 
socioeconômicas.

Ao término da reunião, 
o presidente convocou 
nova sessão ordinária 
para a terça-feira, 30, 
em horário regimental, e 
também reuniões das Co-
missões Mista e CCJ para 
serem realizadas imedia-
tamente após a sessão 
ordinária. Confira abaixo 
o teor dos projetos apro-
vados na oportunidade:

Mesa Diretora – 2ª 
votação: Processo nº 
3044/20 - Altera a Reso-
lução nº 1531, de 23 de 

setembro de 2015, que 
dispõe sobre a Cota para 
o Exercício da Atividade 
Parlamentar (CEAP).

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás – 2ª vota-
ção: Processo nº 2059/20 
- Dispõe sobre o Código e 
Organização Judiciária do 
Estado de Goiás. O objeti-
vo é extinguir ou transfor-
mar unidades judiciárias 
de municípios goianos.

Governadoria – 2ª 
votação: Processo nº 
5795/19 - Revoga as Leis 
nº 19.616 e 20.431, que 
isentam o pagamento 
do IPVA para veículos de 
Centros de Formação de 
Condutores (CFC – Auto 
Escola), devidamente ca-
dastrados no Detran-GO.

Parlamentar – 2ª vota-
ção: Processo nº 2920/20 
- Concede o Título de Ci-
dadão Goiano a Alberto 
Borges de Souza.

Colocado em primeira votação 
na sessão desta quinta-feira, o 
projeto que propõe a redução de 
mensalidades das escolas particulares 
de ensino foi emendado em plenário 
e volta agora para a Comissão de 
Constituição, justiça e Redação (CCj). 
A emenda é do deputado Virmondes 
Cruvinel (Cidadania). na reunião desta 
tarde também foram emendados 
outros dois projetos do Governo. os 
deputados aprovaram quatro projetos 
, entre eles, um do executivo que visa 
extinguir a isenção do pagamento 
do IPVA a determinados veículos 
de propriedade de Centros de 
Formação de Condutores (CFC)
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Entregues viaturas e equipamentos 
ao Corpo de Bombeiros de Anápolis

o governador Ronal-
do Caiado esteve 
na sua cidade natal, 

Anápolis, nesta quinta-fei-
ra, dia  25, para prestigiar 
a solenidade de emanci-
pação da 2ª Companhia In-
dependente Bombeiro Mi-
litar. Na ocasião, entregou 
à corporação duas viaturas, 
1.240 pares de botas de 
combate a incêndio e, tam-
bém, se prontificou a enca-
minhar uma lancha doada 
pelo Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJGO), por intermé-
dio de seu presidente, de-
sembargador Walter Car-
los Lemes, para a unidade 
que é especializada em 
busca e salvamento com 
cães e operações de mer-
gulho autônomo.

“Esta entrega vai ao 
encontro do que preguei 
a vida toda. Não acredi-
to em nenhum órgão que 
não faça questão de se 
especializar e profissiona-
lizar. Não tem espaço para 
achismo, não é isto que a 
sociedade quer da gen-
te. O Corpo de Bombeiros 
faz parte das forças de 

Estados, não de governos. 
Estes, são transitórios”, afir-
mou o governador.

Caiado entregou nas 
mãos do comandante-
-geral da corporação, Co-
ronel Esmeraldino Jacinto 
Lemos, e do comandante 
da 2a CIBM, Tenente Hi-
gor Mendonça, a chave 
de duas viaturas modelo 
Ford Ranger, do tipo ASA, 
que serão utilizadas no 
atendimento de todas es-
sas ocorrências de busca 
e salvamento. Os veículos 
foram adquiridos por meio 
do convênio entre a cor-
poração e o município de 
Anápolis, por meio do Fun-
do Especial Municipal para 
o Corpo de Bombeiros (Fe-
bom), com investimento 
total de R$ 375 mil.

O comandante-geral dos 
bombeiros destacou que 
esta é uma conquista em 
prol dos goianos, que vai 
garantir mais qualidade nos 
serviços prestados à popula-
ção. “Temos batido na tecla 
da profissionalização. Chega 
de amadorismo. Temos que 
fazer todo o planejamento 

para dar aos cidadãos o que 
há de melhor em termos de 
serviços prestados pelo Cor-
po de Bombeiros”, ressaltou 
o coronel. Os 1.240 pares 
de botas de combate a in-
cêndio, que também foram 
entregues pelo governa-
dor, serão distribuídos em 
todo o Estado. Elas são da 
marca Haix e custaram R$ 
1.004.824,33.

“Anápolis está satisfeita 
em ter um anapolino como 
o senhor à frente do gover-
no, que olha para as pes-
soas como elas merecem”, 
destacou o prefeito do mu-
nicípio, Roberto Naves, que 
reiterou: “Precisamos em 
nosso País de líderes como 
o senhor, que trabalham 
com diálogo e parceira”. 
O prefeito elogiou ainda 
a criação da Secretaria da 

Retomada, anunciada on-
tem pelo governador. “Te-
nho certeza que vai ser um 
sucesso”, destacou.

Em seu discurso, Caiado 
relembrou que a cidade de 
Anápolis repatriou os 34 
brasileiros que estavam 
no epicentro da epidemia 
do coronavírus, em Wuhan, 
na China, dando exemplo 
de solidariedade ao País. 
Que o fato de ter sido o 
primeiro Estado a decretar 
quarentena, pode ter pou-
pado três mil vidas, segun-
do dados da Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

O governador destacou 
também os avanços con-
quistados na regionaliza-
ção da Saúde, que ganhou 
reforço de oito novos hos-
pitais. “Para muitos, pode 
parecer simples retórica, 

mas na verdade significam 
vidas”, disse Caiado, citan-
do obras e novas vagas em 
cidades como Formosa, 
Porangatu e Entorno do 
DF. Mencionou também 
a instalação do Centro de 
Excelência Ferroviária, que 
terá a presença de várias 
empresas e vai impulsio-
nar o município. “Anápolis 
será referência nacional 
em logística modal ferro-
viária”, frisou.

Efetivo 
especializado

A 2ª Companhia Inde-
pendente Bombeiro Mili-
tar possui instalações vol-
tadas ao serviço de busca 
e salvamento, com milita-
res altamente especiali-
zados, sete cães adestra-

dos e viatura específica 
para o seu transporte. Os 
animais foram uma atra-
ção à parte para quem 
esteve na solenidade.

O efetivo do batalhão é 
composto por especialistas 
em mergulho autônomo 
do município de Anápolis. 
A unidade operacional já 
foi sede de inúmeros cur-
sos de especialização de 
guarda-vidas e de mergu-
lho. Toda a logística de ma-
teriais, viaturas e embarca-
ções também está a cargo 
desta companhia, que pas-
sa a ser também unidade 
de referência especiali-
zada em atendimento de 
ocorrências, demandas, 
doutrina e ensino perti-
nentes ao serviço aquáti-
co, busca e salvamento de 
pessoas e bens.

entrega foi feita durante solenidade 
de emancipação da 2ª Companhia 
Independente Bombeiro Militar. na 
ocasião, Ronaldo Caiado destacou 
importância da profissionalização para 
melhor atendimento à população
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rodney Miranda

Secretário fala ao TBC 1 sobre seu retorno 
à pasta da Segurança Pública de Goiás
Quinze dias depois de se 
afastar do comando da Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica de Goiás, o secretário 
Rodney Miranda retomou 
nesta quinta-feira, 25, à 
cadeira principal da pasta. 

Ele foi acusado pelo pri-
mo do governador Ronal-
do Caiado, Jorge Caiado, de 
realizar grampo telefônico 
ilegal e se apropriar inde-
vidamente de recursos do 
Corpo de Bombeiros. As 
investigações da Polícia 
Civil não comprovaram 

as denúncias e Miranda 
retornou à secretaria em 
solenidade no Palácio das 
Esmeraldas, com a partici-
pação do governador.

As investigações fo-
ram conduzidas por três 
delegados da Polícia Civil 
e acompanhamento do 
Ministério Público. A con-
clusão das investigações 
foi apresentada pelo dele-
gado-geral Odair José. Ele 
detalhou as operações que 
terminaram com a suges-
tão de arquivamento do 

processo ao Judiciário.
Para falar dessa re-

tomada, Rodney Miran-
da participou da coluna 
Bate-papo do Dia do te-
lejornal TBC 1. Ele con-
versou no estúdio da 
TV Brasil Central com a 
apresentadora Michelle 
Bouson. Miranda disse 
que ele mesmo solici-
tou as investigações e 
acertou com o gover-
nador seu afastamento 
da pasta para não ser 
acusado de interferir na 

apuração do caso.
Confira todos os deta-

lhes da entrevista no ca-
nal da TV Brasil Central 
no YouTube, em youtu.
be/wof_PDcCGQs .

Visita à ABC
Além de dar entrevis-

ta ao TBC 1, o secretário 
de Segurança Pública de 
Goiás, Rodney Miranda, 
acompanhado da esposa, 
Raquel Miranda, foi recep-
cionado pela presidente 
da ABC, Sofia Rocha Lima.  
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Prefeitura executa recapeamento 
da Rua 44, no Centro de Goiânia

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria de In-

fraestrutura e Serviços 
Públicos ( Seinfra), ini-
ciou na última segunda-
-feira (22/06) o recapea-
mento da Rua 44, entre 
a rotatória da Avenida 
Contorno e a Avenida 
Independência. O trecho 
de 760 m de extensão 
por 9,30 de largura já 
está recebendo a massa 
asfáltica em uma das 
pistas e, ao terminar, o 
trabalho será executa-
do na outra pista. A pre-
visão é concluir todo o 
serviço na 44 até o dia 
10 de julho.

Está sendo reca-
peada também a Rua 
Senador Miguel Ro-
cha Lima, no Setor 
Crimeia Leste e, no 
mesmo setor, foi reca-
peada a Rua Senador 
Pedro Ludovico.

*Pavimentação*
Por administração 

própria também, a Pre-
feitura está pavimentan-
do as ruas MS-11, MS-12, 
MS-13 e MS-14 do Setor 
Morada do Sol. O asfal-
to foi um compromisso 
do prefeito Iris Rezende 
durante o Mutirão reali-
zado nos dias 12 e 13 de 
outubro do ano passado, 
na Praça Antares, Ave-
nida Mangalô. A Seinfra 
está executando o refor-

ço do subleito e prepa-
rando a base para rece-
ber a massa asfáltica.

E no Residencial Real 
Conquista, a Seinfra 
está concluindo a rede 
de drenagem para as-
faltar a última rua do 
setor. A estimativa é de 
que em 40 dias o bairro 
esteja totalmente pavi-
mentado.

“Com a recuperação da 
nossa antiga usina de as-
falto e o início da opera-
ção da nova, alcançamos 
autossuficiência em pro-
dução de massa asfáltica, 
o que torna mais barata e 
mais rápida a realização 
do nosso compromisso, 
que é asfaltar todas as 
ruas densamente habita-
das de Goiânia que ainda 
não contam com esse be-
nefício”, comemora o Pre-
feito Iris Rezende.

*Reconstrução 
asfáltica*

Dentro do programa 
de reconstrução asfálti-
ca, a Prefeitura iniciou 
hoje os serviços na 
Avenida Leopoldo de 
Bilhões, no Conjunto 
Vera Cruz, Região Oeste 
da cidade. Também es-
tão recebendo os ser-
viços os setores Bueno, 
Campinas, Santa Geno-
veva e Jd. Guanabara.

A reconstrução já foi 
executada em várias ruas 

do Setor Bueno (Avenida 
Mutirão, Rua T-49, Rua 
T-51 e Av. Castelo Bran-
co), do Setor Campinas 
(Rua Pouso Alto, Rua 
Benjamin Constant, Rua 
Santa Luzia, Av. Perime-
tral, Av. Marechal Deodo-
ro da Fonseca, Rua Quin-
tino Bocaiúva, Rua Rio 
Verde, Av. Alberto Mi-
guel, Rua Rio Verde, Av. 
Honestino Guimarães e 
Rua José Hermano) e no 

Jardim Guanabara (Av. 
Goiânia, Av. Nazareth, 
Av. Absay Teixeira e Av. 
Alvicto Ozório Teixeira)

Já foi reconstruída 
uma área de 33.486,71 
m de extensão, sen-
do 255.586,176 m2 de 
fresagem, consumindo 
12.418,97 toneladas de 
CBUQ. E estão sendo 
executadas operações 
e uma área de 4.236,35 
m de extensão, o que 

representa 37.604,81 
m2 em operação.

O secretário de In-
fraestrutura e Serviços 
Públicos, Dolzonan da 
Cunha Mattos, diz que 
a execução do progra-
ma está dentro do pre-
visto e que a intenção, 
de acordo com compro-
misso das empresas, é 
concluir tudo até julho 
do próximo ano. “Esta-
mos reconstruindo uma 

área muito grande da 
pavimentação asfáltica 
de Goiânia e o objeti-
vo é encerrar a gestão 
com grande parte con-
cluída, estamos traba-
lhando diuturnamente 
para isso acontecer. 
Vale lembrar que cada 
um dos trechos que for 
iniciado nesta gestão 
será totalmente ter-
minado até o final do 
presente ano”, revela.

Serviços iniciados na última 
segunda-feira (22/6) devem ser 
concluídos até o dia 10 de julho
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Capital chega a 230 leitos para tratamento
Dados da Secretaria 
Municipal de Saúde ( 
SMS) mostram que atu-
almente a Prefeitura de 
Goiânia dispõe de 100 
leitos de UTI e 130 de 
enfermaria para trata-
mento da covid-19. O 
total de 230 leitos re-
presenta aumento de 
198,7% em um mês.

Com o edital de cre-
denciamento de lei-
tos privados publicado 
na última quinta-feira 

(19/06), chega a cinco 
o número de hospitais 
para o tratamento de 
pacientes com a doença: 
Hospital e Maternidade 
Municipal Célia Câmara, 
Hospital das Clínicas, 
Jacob Facuri, Gastro Sa-
lustiano e Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia.

Na tarde desta quin-
ta-feira (25/06) taxa de 
ocupação dos leitos de 
UTI é de 88% e de en-
fermaria 75%.
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UBS são entregues totalmente 
reformadas e modernizadas

seguindo as recomen-
dações das autori-
dades de saúde para 

evitar aglomeração de 
pessoas num mesmo am-
biente, o prefeito Gustavo 
Mendanha e o secretário 
de Saúde, Alessandro Ma-
galhães, inauguraram, nes-
ta quinta-feira, 25, por vi-
deoconferência, a reforma 
das Unidades Básicas dos 
bairros Jardim Bandeiran-
tes, Residencial Caraíbas 
e Jardim dos Ipês. O inves-
timento, cerca de R$ 500 
mil, foi realizado com re-
cursos do Governo Federal.

“Eu sei a importância 
deste tipo de obra para a 
vida das pessoas e se não 
fosse este problema tão 
grave que o mundo in-
teiro e nossa cidade está 
enfrentando, da pandemia, 
meu desejo natural seria 
de estar próximo das pes-
soas destes três bairros 
para cumprimentá-las por 
mais esta conquista. Inclu-
sive várias outras unidades 
estão sendo reformadas 
neste processo de moder-
nização da estrutura e dos 
serviços de Saúde no mu-
nicípio” – pontua Gustavo.

A reforma das unidades 
consiste na troca de todo o 
piso, instalação de novos 
pisos cerâmicos; novo te-
lhado (rufos e calhas); pin-
tura e adequação da iden-
tidade visual; instalação 
de revestimento cerâmi-
co em toda área molha-
da; bate-macas nos cor-
redores; acessibilidade 
nos banheiros e de todo 
o prédio (rampas degraus 
e comunicação tátil, afim 
de atender a norma téc-
nica – NBR 9050),

Foi feita também a 
troca e reforma de esqua-
drias; central de gás GLP, 
atendendo às normas do 
Corpo de Bombeiros; tro-
ca de luminárias por lâm-
padas de Led; construção 
de estacionamento com 
vagas internas para servi-
dores e portadores de ne-
cessidades especiais; troca 
de mobiliário e informati-
zação de toda a unidade 
e calçamento público e 
banheiro acessível que 
atenderá ao consultório 
de enfermagem, de acordo 
com as normas da ANVISA. 
Além da instalação de sis-

tema de captação de ener-
gia solar (unidades Caraí-
bas e Bandeirantes).

“As unidades estão en-
tre as mais antigas que 
foram entregues à popu-
lação. Com o passar do 
tempo elas naturalmente 
acabam necessitando de 
manutenção. Nossa in-
tenção é reformar todas 
as unidades de Saúde do 
município para deixá-
-las cada vez mais con-
fortáveis aos usuários e 
também aos trabalha-
dores que nelas atuam. 
E estamos reforman-
do sem a necessidade 
de fechar as unidades, 
elas seguem atendendo 
normalmente durante o 
período de obras. Mas 
o resultado final está 
excelente. Com certeza 
valeu a pena esperar” 
– pontuou o secretário 
de Saúde de Aparecida, 
Alessandro Magalhães.

A cerimônia virtual 
contou ainda com a parti-
cipação do presidente da 
Câmara Municipal, Vilmar 
Mariano, e dos vereadores 
Gilsão Meu Povo (MDB) e 

Mazinho do Madre Germa-
na (PP); além das gestoras 
das unidades beneficiadas 
com as obras de reforma.

“Agradeço ao prefei-
to em nome de todos os 
trabalhadores da unidade, 
tanto pela estrutura quan-
to pelo mobiliário, que é 
ergométrico. São tecnolo-
gia que vão ajudar muito. 
É um tipo de investimento 
que valoriza os profissio-
nais e com certeza reflete 
no atendimento aos usu-
ários. Aparecida tem cres-
cido em todos os cantos 
neste momento tão difícil, 
tenho orgulho de ser mo-
radora e servidora do mu-
nicípio” – revela a gestora 
da UBS Caraíbas, Magda 
Socorro Barboza.

Após ter confirmação 
positiva do teste da Co-
vid-19, o vereador Maxi-
nho do Madre Germana 
ressaltou a importância 
dos cuidados e a inovação 
com as inaugurações vir-
tuais. “Estou aqui no iso-
lamento, eu e toda a mi-
nha família. Mesmo assim 
fiz questão de estar aqui 
na frente do computador 

para agradecer ao prefeito 
Gustavo Mendanha. Minha 
região virou um canteiro 
de obras. São praças, UBS, 
Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), 
ginásio de esportes. So-
mos um bairro humilde 
e carente. Nunca tivemos 
um escritório odontológi-
co e agora, graças ao se-
nhor, temos. A cidade toda 
tem ganhado muito” – con-
ta o vereador.

Após a fala do vereador 
Mazinho, o prefeito dis-
se que se solidariza com 
o parlamentar e pediu a 
ajuda de todos os gestores, 
secretários e demais vere-
adores na luta contra o co-
ronavírus. “Nossos núme-
ros têm aumentado muito 
e em pouco tempo, por 
isso peço a todos que nos 
ajudem a conscientizar a 
população da importância 
do uso da máscara, da res-
ponsabilidade em prote-
ger nossas famílias e nos-
sa cidade. Queremos evitar 
que a cidade passe para o 
temido cenário vermelho 
de risco altíssimo” – com-
pletou Gustavo Mendanha.

O vereador Gilsão Meu 
Povo aproveitou a opor-
tunidade para dizer que é 
muito gratificante saber 
que a região em que mora 
está bem cuidada. “Não 
apenas a UBS, mas tam-
bém as escolas e tivemos 
ainda nesta gestão a che-
gada do asfalto. Estou mui-
to feliz de fazer parte de 
um governo que vem fa-
zendo toda a diferença em 
Goiás e no Brasil no en-
frentamento ao covid-19” 
– afirmou o vereador Gil-
são Meu Povo (MDB).

A gestora da UBS Jar-
dim dos Ipês, Maria Cire-
ne Santiago de Oliveira, 
agradeceu ao prefeito e 
ao secretário Alessan-
dro Magalhães pela obra. 
“Nossa UBS recebeu uma 
cara nova e está linda. É 
uma gestão maravilhosa 
essa que o prefeito Gus-
tavo está fazendo. A popu-
lação com certeza é muita 
grata por tudo o que vem 
fazendo pela saúde de 
Aparecida” – conta. “O pes-
soal ficou muito satisfeito. 
Agradecemos essa reforma 
maravilhosa. Ficou tudo 
muito bonito. Estão todos 
admirados e comentando. 
Esse tipo de obra eleva o 
seu nome prefeito. Pedi-
mos a Deus toda proteção 
a você” – completa Nilza 
Aparecida de Souza, ges-
tora da UBS Bandeirantes.

Combate à 
Covid-19

Durante a solenidade 
virtual, o prefeito Gustavo 
Mendanha explanou to-
das as ações tomadas para 
conter o avanço do novo 
coronavírus em Aparecida. 
“Desde o início da Pande-
mia no Brasil o secretário 
Alessandro e sua equipe 
estão atuando firmes para 
proteger e cuidar da nos-
sa população. Quero aqui 
dizer que é preocupante a 
situação e devemos todos 
estar em alerta. E apro-
veito para cumprimentar 
a todos os trabalhadores 
da Saúde que atuam dire-
tamente com a população. 
Vocês têm realizado um 
papel primordial neste 
momento”, salientou.

Segue em 
ritmo acelerado 
a agenda de 
inaugurações de 
obras e entrega 
de benefícios 
para a população 
aparecidense
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Novo decreto altera as regras 
para funcionamento de 
restaurantes no município
O decreto n° 2.807, de 15 
de junho de 2020, traz 
definições alterando a 
permissão do funciona-
mento de restaurantes 
no município. Agora, es-
tão permitidas somente a 
atividade de restaurantes 
no período diurno, que 
sejam empresas de pe-

queno porte ou microem-
preendedores individuais.

A alteração foi rea-
lizada devido ao não 
cumprimento das nor-
mas sanitárias exigidas 
para a segurança dos 
funcionários e consumi-
dores em alguns restau-
rantes noturnos.

Entre as medidas sa-
nitárias previstas estão: 
a exigência de um núme-
ro menor de funcioná-
rios, a disponibilização 
de soluções de álcool a 
70% aos clientes, local 
arejado, intensificação 
da limpeza e controle na 
entrada de clientes.
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Bolsonaro anuncia Carlos Decotelli 
como novo ministro da Educação

o presidente Jair Bol-
sonaro anunciou, na 
tarde desta quinta-

-feira (25), que o professor 
Carlos Alberto Decotelli 
da Silva será o novo mi-
nistro da Educação. O 
decreto de nomeação foi 
publicado em edição ex-
tra do Diário Oficial da 
União. Em uma postagem 
nas redes sociais, Bolso-
naro publicou uma foto 
ao lado de Decotelli e 
destacou a formação aca-
dêmica do novo ministro. 

“Decotelli é bacharel 
em Ciências Econômicas 
pela UERJ, mestre pela 
FGV, doutor pela Univer-
sidade de Rosário, Argen-
tina, e pós-doutor pela 
Universidade de Wupper-
tal, na Alemanha”, escre-
veu o presidente.

O novo ministro ocu-
pava até recentemente o 
cargo de presidente do 

Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Edu-
cação (FNDE), autarquia 

vinculada ao Ministério da 
Educação, responsável por 
executar parte das ações 

da pasta relacionadas à 
educação básica em apoio 
aos municípios, como ali-

mentação e transporte es-
colar. Ele entra no lugar de 
Abraham Weintraub, demi-

tido na semana passada. 
É o terceiro ministro a co-
mandar o MEC desde o iní-
cio do governo Bolsonaro. 

Segundo informações 
oficiais, Decotelli atuou 
durante toda a transição 
de governo após a eleição 
de Bolsonaro, em 2018, 
e ajudou a definir ideias 
e novas estratégias para 
as políticas educacio-
nais da atual gestão.

Financista, autor de 
livros e professor, Deco-
telli fez pós-doutorado 
na Bergische Universitãt 
Wuppertal (Alemanha), é 
doutor em administração 
financeira pela Universi-
dade Nacional de Rosário 
(Argentina), mestre em 
administração pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
possui MBA em adminis-
tração também pela FGV 
e é bacharel em ciências 
econômicas pela Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). O novo mi-
nistro ainda passou pelas 
Forças Armadas como pro-
fessor e atualmente é ofi-
cial da reserva da Marinha.

É o terceiro titular 
da pasta desde o 
início do governo
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secretaria de trabalho

Pedidos de seguro-desemprego sobem 
35% na primeira quinzena de junho
Os pedidos de seguro-de-
semprego de trabalhado-
res com carteira assinada 
subiram 35% na primeira 
quinzena de junho em re-
lação ao mesmo período 
do ano passado. O levan-
tamento foi divulgado 
hoje (25) pela Secretaria 
de Trabalho do Ministé-
rio da Economia e con-
sidera os atendimentos 
presenciais – nas unida-
des do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) e das 
Superintendências Regio-
nais do Trabalho – e os 
requerimentos virtuais.

Na primeira metade do 
mês, 351.315 benefícios 
de seguro-desemprego 
foram requeridos, contra 
260.228 pedidos regis-
trados no mesmo período 
do ano passado. Ao todo, 
71,4% dos benefícios fo-
ram pedidos pela internet 

no mês passado, contra 
apenas 0,7% no mesmo 
período de 2019.

Número 
acumulado

Apesar da alta em junho, 
os pedidos de seguro-de-
semprego cresceram em 
ritmo menor no acumula-
do do ano, tendo somado 
3.648.762 de 2 janeiro a 
15 de junho de 2020. O to-
tal representa aumento de 
14,2% em relação ao acu-
mulado no mesmo período 
do ano passado, 3.194.122.

No acumulado do ano, 
52,2% dos requerimentos 
de seguro-desemprego 
(1.903.921) foram pedidos 
pela internet, pelo portal 
gov.br e pelo aplicativo da 
carteira de trabalho digi-
tal; 47,8% dos benefícios 
(1.744.841) foram pedidos 

presencialmente. No mes-
mo período do ano pas-
sado, 98,5% dos requeri-
mentos (3.147.751) tinham 
sido pedidos nos postos 
do Sine e nas superinten-
dências regionais e apenas 
1,5% (46.371) tinha sido 
solicitado pela internet.

Embora os requeri-

mentos possam ser feitos 
de forma 100% digital e 
sem espera para a con-
cessão do benefício, o 
Ministério da Economia 
informou que os dados 
indicam que muitos tra-
balhadores continuam 
aguardando a reabertura 
dos postos do Sine, ad-

ministrados pelos esta-
dos e pelos municípios, 
para darem entrada nos 
pedidos. O empregado 
demitido ou que pediu 
demissão tem até 120 
dias depois da baixa na 
carteira de trabalho para 
dar entrada no seguro-
-desemprego.

Perfil
Em relação ao perfil dos 

requerentes do seguro-
-desemprego na primeira 
quinzena de junho, a maio-
ria é masculina (60,2%). A 
faixa etária com maior 
número de solicitantes 
está entre 30 e 39 anos 
(32%) e, quanto à escola-
ridade, 60,4% têm ensino 
médio completo. Em rela-
ção aos setores econômi-
cos, serviços representou 
41,7% dos requerimen-
tos, seguido por comércio 
(25,3%), indústria (19,3%) 
e construção (9,8%).

Os estados com o maior 
número de pedidos foram 
São Paulo (109.278), Minas 
Gerais (37.130) e Rio de 
Janeiro (28.507) e os que 
tiveram maior proporção 
de requerimentos via web 
foram Acre (98,1%), Amapá 
(95,2%) e Alagoas (92,2%).
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MOREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A    
AV. PERIMETRAL Nº 2.982 - SALA 01  - SETOR COIMBRA - GOIANIA - GO.   CEP - 74.530-020. 

CNPJ - 06.258.508/0001-70 

Agnaldo Moreira da Costa Júnior
Administrador

CPF Nº 030.591.331-07 

Lourenco Maciel Nogueira de Souza  
Valorar Soluções Contabeis Ltda.  

CRC GO nº 002155/O - 8 O  

3 – Caixa e Equivalentes de caixa

 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE:   

MOREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A    
AV. PERIMETRAL Nº 2.982 - SALA 01  - SETOR COIMBRA - GOIANIA - GO.   CEP - 74.530-020    

CNPJ - 06.258.508/0001-70    
 

   NOMENCLATURA  
Receita Liquida  
Lucro Bruto  
Despesas e Receitas Operacionais  
 Despesas c/Pessoal
 Honorarios Diretoria
 Despesas Administrativas
 Serviços de Terceiros
 Despesas Tributarias
 Outras Despesas 
Resultado Antes do Resultado Financeiro  
Resultado Financeiro  
 Despesas Financeiras
 Receitas Financeiras 
Resultado Apos o Resultado Financeiro  
Provisão do IRPJ e CSLL  
 Imposto de Renda da Pessoa Juridica
 Contribuição Social s/Lucro Liquido 
Resultado Liquido do Exercicio  

    2019
 4.896.537,67 
 4.896.537,67 
-3.293.339,39

-36.204,44
-181.022,95

-2.251.027,11
-435.378,66
-389.406,23

-300,00
1.603.198,28
-123.160,00
-172.282,99

49.122,99
1.480.038,28
-666.932,54
-484.038,63
-182.893,91
813.105,74

2018
 6.590.647,48 
 6.590.647,48 
-2.249.103,81

-27.096,00
-135.480,00

-1.548.415,09
-329.766,86
-208.345,86

4.341.543,67
22.013,00
-4.305,23
26.318,23

4.363.556,67
-512.214,03
-370.275,03
-141.939,00

3.851.342,64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE:    
 
 

                  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO      

NOMENCLATURA

Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Resultado do Periodo
Aportes efetuados pelos socios no periodo
Transf. Para Formação de Reservas
Distribuição de Lucros
Saldo em 31 de Dezembro de 2019

  RES CAPITAL
A.F.A.C.

 18.815.994,39 

-2.212.500,00 

 16.603.494,39 

  
Res. Legal

 
1.033.793,60 

 1.033.793,60 

Resultado 
do Periodo

 -   
 813.105,74 

0,00
-813.105,74

 -   

    ATIVO 
CIRCULANTE  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
CREDITOS 
 Clientes
 Creditos com Terceiros
 Tributos a Recuperar
 Despesas Antecipadas
 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 
 NÃO CIRCULANTE  
IMOBILIZADO 
 Bens e Direitos em Uso
 Bens Imoveis
 Depreciações Acumuladas 
INTANGIVEL 
 Bens de Natureza Intangivel
 Amortização Acumulada
 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 
 Conta de Compensação - 
 TOTAL DO ATIVO  

PASSIVO 
CIRCULANTE 
DEBITOS 
 Fornecedores
 Emprestimnos e Financiamentos
 Obrigações Trabalhistas a pagar
 Obrigações Previdenciarias a Pagar
 Obrigações Tributarias a Pagar
 Dividendos a Pagar
 Contas a Pagar
 Provisões Constituidas 
TOTAL DO CIRCULANTE  
PATRIMONIO LIQUIDO 
 Capital Social Subscrito 
RESERVAS 
 De Capital
 De Lucros 
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO  
Conta de Compensação -  
TOTAL DO PASSIVO 

Nota

3

4

5

Nota

6
7
8

2019

 523.084,16 
 504.500,04 

 13.911,81 
 5.430,78 

 228.174,83 
 814.826,10 
 682.634,88 

 -   
 2.772.562,60 
 5.168.968,00 
 5.168.968,00 

 22.402.715,11 
 16.603.494,39 

 5.799.220,72 
 27.571.683,11 

 -   
 31.857.745,67 

2018

 120.297,59 
 3.626.041,45 
 3.501.299,90 

 41.460,68 
 70.604,08 
 12.676,79 

 3.746.339,04 

 28.400.157,35 
 10.754.174,40 
 21.113.684,63 
-3.467.701,68

 17.566,82 
 200.900,00 
-183.333,18

 28.417.724,17 
 10.000,00 

 32.174.063,21  

2019

 28.128,84 
 2.860.441,06 
 2.582.499,94 

 21.180,68 
 12.471,51 

 144.288,93 
 2.888.569,90 

 28.968.275,77 
 10.756.004,40 
 22.665.148,60 
-4.452.877,23

 900,00 
 200.900,00 
-200.000,00

 28.969.175,77 
 -   

 31.857.745,67 

2018

 569.272,15 
 -   

 9.126,89 
 3.499,90 

 170.430,92 
 5.873.091,21 

 109.334,00 
 -   

 6.734.755,07 
 5.168.968,00 
 5.168.968,00 

 20.260.340,14 
 14.461.119,42 
 5.799.220,72 

 25.429.308,14 
 10.000,00 

 32.174.063,21  

  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO 

1   Recursos provenientes das atividades operacionais   
 
 1   Entradas  
  a   Recebimentos de Vendas 
   a1   Saldo inicial de Duplicatas a receber
   a2   Vendas do periodo
   a3   Saldo final de Duplicatas a receber
   a4   Entradas de Caixa por recebto de clientes
    
 1 b    outras entradas operacionais
  c    Receitas Financeiras
  d    Aumento/redução de creditos com terceiros
  e    Aumento/redução de tributos a recuperar
  f    Aumento/redução de despesas antecipadas 
    
Total das entradas
 
2   Saidas  
  c   Pagamentos a Fornecedores 
   c1   Saldo inicial de duplicatas a pagar de fornecedores
   c2   Compras do periodo
   c3   Saldo final de dupl a pagar a fornecedores
   c4   Saidas por pagamentos a fornecedores
    
  d    Pagamentos de despesas operacionais e outros
   d1   Despesas com pessoal incorridas e pagas no periodo
   d3   Serviços de Terceiros incorridos e pagos no periodo
   d4   Despesas Tributarias incorridas e pagas no periodo
   d5   Outras despesas incorrias e pagas no periodo
   d6   Despesas Administrativas incorridas e pagas no periodo
   d7   Despesas financeiras incorridas e pagas no periodo
   d8   Aumento/diminuição de adiantamentos
   d9   Aumento/diminuição de despesas antecipadas
    
 Recursos provenientes das atividades operacionais   
    
2   Recursos provenientes das atividades de Investimentos   
   
2   Saidas  
  2a    Aquisição de bens do imobilizado
  2b    Aquisição de bens do intangivel
    
3   Recursos provenientes das atividades de financiamentos   
    
 1   Entradas  
  a    Aportes de AFAC 
  b    Novos Emprestimos (itau)
  c    Outras obrigaçõeS
  d    Contas a Pagar (nova operação)
    
 2   Saidas  
  a    Emprestimos (amortização)
  b    Contas a Pagar (amortização)
  c    Dividendos pagos 
    
4   Variação de caixa e equivalentes de caixa   
    
5   Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa   
  5 a    Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
 5 b    Variação ocorrida no periodo
 5 c    Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

2019

3.501.299,90
 5.100.162,37 
2.582.499,94
6.018.962,33

21.829,39
49.122,99

-20.280,00
-60.081,76
131.612,14

6.141.165,09

569.272,15
3.868.561,06 

523.084,16
-3.914.749,05

-4.270.157,62
-193.156,70

-1.328.620,97
-1.326.912,22

0,00
-1.249.184,74

-172.282,99

-2.043.741,58

-714.552,67

-714.552,67
-714.552,67 

2.666.125,50

6.374.861,41

2.018.000,00 
2.212.500,00 
2.144.361,41 

-3.708.735,91

-3.708.735,91 

-92.168,75

120.297,59
-92.168,75
28.128,84

2018

1.592.664,10
6.740.487,72
3.501.299,90
4.831.851,92

24.770,45
26.318,23

-21.958,49
-3.364,54
-2.437,60

4.855.179,97

410.536,17
2.902.038,76 

569.272,15
-2.743.302,78

-3.805.071,08
-151.195,35

-1.082.042,45
-1.019.112,96

0,00
-1.548.415,09

-4.305,23

-1.693.193,89

-1.193.995,84

-1.193.995,84
-1.193.995,84

2.933.497,80

3.881.367,36
3.818.589,45

62.777,91 

-947.869,56

-947.869,56

46.308,07

73.989,52
46.308,07

120.297,59

   Saldos

 29.784.183,11 
 813.105,74 

-2.212.500,00 
 -   

-813.105,74 
 27.571.683,11 

Nota
9

 Res p/Expansão

 4.765.427,12 

 -   

 4.765.427,12 

Reserva de Lucros

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações 
financeiras. 
1. Informações gerais
A MOREIRA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES S/A. é uma Sociedade 
Anônima de capital fechado, com sede na Av. Perimetral, nº 2.982, Sala 01, Setor 
Coimbra – Goiânia – GO., CEP 74.530-020, Inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
06.258.508/0001-70, com registro na JUCEG sob o nº 52300017009 em 29 de 
abril 2004.
O objeto da sociedade é:
1 – Participação no capital, bens ou lucros de outras sociedades, de qualquer 
ramo ou natureza jurídica, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, 
sócia ou quotista, em caráter permanente ou temporário,  como  controladora ou 
minoritária; 2 – Intermediação em incorporação, fusão, cisão e aquisição de 
empresas; 3 – Intermediação em negócios de compra, venda e aluguel de 
móveis, imóveis, veículos, utilitários, instalação de escritório e máquinas em 
geral; 4 – Prestação de serviços de administração, assistência técnica 
empresarial, locação, comercialização, distribuição e produção para sociedades, 
empresas coligadas e/ou controladas, com as quais se associe por convênio, 
contrato do exterior de qualquer ramo ou natureza jurídica; 5 – Administração de 
bens próprios; e 6 - Aluguel de imóveis. 
2. Resumo das Principais políticas contábeis
As principais politicas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvos disposição contraria.
2.1. Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor. 

 2.2 – Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até 
três meses, e com risco insignificante de mudanças de valor. (Nota 3)
2.3 – Clientes a receber
Referem-se aos valores líquidos das receitas apuradas e ainda não recebidas 
dos clientes, que são Duplicatas a receber, cartões de débitos e créditos, tickets 
valores estes atualizados pelos índices pactuados. 
2.4 – Créditos com terceiros
Referem-se as devoluções de mercadorias efetuadas a fornecedores por 
defeitos de fabricação ficando pendentes até a devida reposição.
2.5 – Tributos a Recuperar 
Referem-se aos tributos ainda não compensados.
2.6 – Despesas Antecipadas
Refere-se a despesas que serão apropriadas futuramente de acordo com a 
competência.
2.7 – Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico, menos depreciação 
acumulada.
2.8 – Intangível
Refere-se aos direitos de uso de Software.
2.9 – Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar refere-se às 
compras a prazo de bens e serviços.
2.10 – Débitos Tributários
Refere-se as obrigações tributarias provisionadas pela sociedade.

  CAPITAL 
SOCIAL

 5.168.968,00 

 5.168.968,00 

   Nomenclatura
Caixa
Banco Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Total
 

    2018
1.990,00

10,00
118.297,59
120.297,59

2017
1.990,00
9.601,64

62.397,88
73.989,52

2019
1.990,00

168,98
25.969,86
28.128,84

4 – Imobilizado
2017

   Nomenclatura
Maquinas e Equipamentos
Moveis e Utensílios
Ferramentas
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros
Edificações
Edificações Centro Automotivo
Instalações
Terrenos
Imóveis
Construção em Andamento 1º etapa
Construção em Andamento Rosa Aire
Construção em Andamento Posto Poli
Construção em Andamento Nova Loja
Construção em Andamento Aparecida
Construção em Andamento Alphaville
Total
 

     Taxa Dep.
10%
10%

4%
4%

10%

Depreciação
7.035,94

20.889,76
169,30

8.584,91
2.992.192,60

91.324,78
4.649,43

3.124.846,72

custo
2.338.539,02

61.229,41
912,21

107.027,91
7.869.578,75

342.467,81
15.499,29

13.590.875,10
2.610.000,00
1.739.984,93
1.519.407,81

0,00
120.913,50

2.454,42
132.742,33

30.451.632,49

2018

   Nomenclatura
Maquinas e Equipamentos
Moveis e Utensílios
Ferramentas
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros
Edificações
Edificações Centro Automotivo
Instalações
Terrenos
Imóveis
Construção em Andamento 1º etapa
Construção em Andamento Rosa Aire
Construção em Andamento Posto Poli
Construção em Andamento Nova Loja
Construção em Andamento Aparecida
Construção em Andamento Alphaville
Total

 

    Taxa Dep.
10%
10%

4%
4%

10%

Depreciação
9.406,86

26.969,80
260,50

12.866,03
3.306.975,76

105.023,50
6.199,23

3.467.701,68

custo
2.357.459,02

61.229,41
912,21

107.027,91
7.869.578,75

342.467,81
15.499,29

13.590.875,10
3.063.333,36
1.909.984,93
2.201.828,47

0,00
177963,96

0,00
169.698,81

31.867.859,03

2019

   Nomenclatura
Maquinas e Equipamentos
Moveis e Utensílios
Ferramentas
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros
Edificações
Edificações Centro Automotivo
Instalações
Terrenos
Imóveis
Construção em Andamento 1º etapa
Construção em Andamento Rosa Aire
Construção em Andamento Posto Poli
Construção em Andamento Nova Loja
Construção em Andamento Aparecida
Construção em Andamento Alphaville
Total

 

     Taxa Dep.
10%
10%

4%
4%

10%

Depreciação
654.311,37
32.836.84

351,70
17.147,15

3.621.758,92
118.722,22

7.749,03

4.452.877,23

custo
2.359.289,02

61.229,41
912,21

107.027,91
7.869.578,75

342.467,81
15.499,29

13.590.875,10
5.477.161,13
2.214.683,74

0,00
0,00

177.963,96
0,00
0,00

33.421.153,00

5 – Intangível 

   Nomenclatura
Marcas e Patentes
Fundo de Comercio
Amortização Fundo de Comercio
Total
 

    2018
900,00

200.000,00
-183.333,18

17.566,82

2017
900,00

200.000,00
-143.333,22

57.566,78

2019
900,00

200.000,00
200.000,00

900,00

6 – Obrigações Tributarias 

   Nomenclatura
Impostos Retidos a Recolher
Impostos e Contribuições s/lucro
Impostos e Contribuições s/receita
Taxas Impostos e Contribuições
Total

 

    2018
5.440,46

147.950,01
17.040,45

0,00
170.430,92

2017
7.921,97

173.541,90
17.354,46

0,00
198.818,33

2019
9.319,14

202.460,39
16.395,30

0,00
228.174,83

7 – Dividendos a Pagar 

   Nomenclatura
Wanessa Moreira Amaral
Agnaldo Moreira da Costa
Terra Nova Participações LTDA
Agnaldo Moreira da Costa J
Silmar Luiza Moreira Amaral
Total

   2018
0,00
0,00

        1.518.214,97
1,27
0,00

1.518.216,24

2017
0,00
0,00

2.780.111,18
0,54
0,00

2.780.111,72

2019
0,00
0,00

814.824,67
1,43
0,00

814.826,10

8 – Contas a Pagar 

   Nomenclatura
Contas de Empresas Publicas
Aluguel a Pagar
Fretes a Pagar
Outras Contas a Pagar
Total
 

 2018
2.985,02

74.967,65
0,00

31.381,33
109.334,00

2017
2.448,15

60.138,33
0,00

69.301,10
131.887,58

2019
2.219,76

53.476,31
1.081,65

625.857,16
682.634,88

9 – Receita líquida

   Nomenclatura
Receita Bruta 
   De serviço
   De aluguel
Total da receita bruta
Deduções da receita
Impostos incidentes
Total das deduções
Receita Líquida

 

   2018

6.740.487,72
24.770,45

6.765.258,17

-174.610,69
-174.610,69

6.590.647,48

2017

7.477.671,22
24.216,64

7.501.887,86

-296.555,02
-296.555,02

7.205.332,84

2019

5.100.162,37
21.829,39

5.121.991,76

-225.454,09
-225.454,09

4.896.537,67
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ciclismo

Inspirado pela avó, ciclista retoma 
sonho paralímpico após quarentena

A pandemia do novo 
coronavírus (co-
vid-19) interrompeu 

treinos e competições pelo 
mundo. Estar longe dessa 
rotina, ainda mais em um 
ano que seria olímpico e 
que começou com meda-
lhas internacionais, não é 
fácil para quem vive do 
esporte. Mas, para Lauro 
Chaman, a saudade de 
encarar as pistas e estra-
das só não é maior que a 
das visitas frequentes a 
dona Elvira, de 89 anos, 
avó do medalhista para-
límpico do ciclismo. 

“Ela é minha vida, é a 
minha inspiração. Além 
de ser minha madrinha, 
cuidou de mim quando 
minha mãe tinha que tra-
balhar. Morávamos em 
uma casa simples. Ela e 
meu avô sempre fizeram 
o máximo por mim. Tudo 
que faço hoje, com certeza, 
é por toda minha família, 
mas, em especial, pela mi-

nha avó e meu filho, que 
se chama Antônio, mesmo 
nome do meu avô, que 
faleceu quando eu tinha 
16 anos”, conta Lauro à 
Agência Brasil. “No começo 
[da pandemia], era muita 
incerteza, então, a gente 
meio que se isolou. Dias 
atrás, pude ver minha avó 
com todos os cuidados, 
mas fiquei um bom tem-
po sem conseguir. Antes, 
as visitas eram diárias. Foi 
complicado. A gente pensa 
mais na família. O esporte 
ficava um pouco em se-
gundo plano”, admite. 

Enquanto tenta reto-
mar a rotina familiar, Lauro 
também volta gradual-
mente a treinar em Arara-
quara, cidade do interior 
paulista em que vive. As 
atividades externas reini-
ciaram há cerca de duas 
semanas, após a flexibili-
zação da quarentena de-
cretada pelo governo esta-
dual, que é revista a cada 
14 dias. Ele é acompanha-
do remotamente pelo téc-
nico Cláudio Diegues, que 
fica em Santos, no litoral 
de São Paulo, onde fica a 
base da equipe de Cha-

man, a Memorial.
“[Antes da pandemia] 

Ele tinha algumas lesão-
zinhas de tanto tempo em 
treinamento, em esforço, 
sem muito tempo [para 
cuidar delas] devido ao ca-
lendário. Então, a primeira 
coisa [após a paralisação] 
foi destreiná-lo e cuidar 
dessas lesões. Agora, ele 
alterna dia sim, dia não, 
saindo sozinho, com más-
cara. O trabalho de base 
é interno, ele tem rolo de 
treinamento e faz a parte 
de reforço muscular de 
casa”, conta o técnico à 

Agência Brasil. “Ele tem 
um personal da parte física 
[em Araraquara] e a gente 
faz contatos quinzenais 
[reuniões virtuais] entre 
a equipe. À medida que 
as provas são confirma-
das, vamos estruturando 
o calendário de treina-
mento”, completa.

Segundo o calendário 
da Confederação Brasi-
leira de Ciclismo (CBC), 
há dois torneios de pa-
raciclismo previstos no 
segundo semestre: o 
campeonato nacional de 
estrada, entre 27 e 30 de 
agosto, em Leme (SP), e o 
Circuito Pan-Americano 
de pista e estrada, de 23 
a 27 de setembro, em Ma-
ringá (PR). A realização, 
conforme a CBC, depende 
de “orientações das auto-
ridades de saúde”.

Além de torneios no 
ciclismo adaptado, Lau-
ro pretende competir no 
Brasileiro convencional da 
modalidade, por enquanto, 
agendado para outubro. 
“Espero estar em uma boa 
forma, competitiva. Acredi-
to que não estarei no auge 
em agosto, mas, espero 
que, ao longo dos even-
tos, fique mais próximo 
do 100% e comece 2021 
com o pé direito e força 

máxima”, projeta o atleta 
da classe C5 (ciclistas de 
menor comprometimento 
físico-motor). Chaman nas-
ceu com a perna esquerda 
mais fina que a direita, e 
virada para fora. No decor-
rer dos anos,  desenvolveu 
uma atrofia na panturrilha.

O atleta vinha de bons 
resultados em 2020, an-
tes da paralisação em 
decorrência da pande-
mia. Conquistou três me-
dalhas no Mundial de 
Paraciclismo, em Milton 
(Canadá), em fevereiro: 
duas pratas e um bronze. 
A briga por pódios na re-
tomada das competições, 
porém, não é a prioridade 
do planejamento. “A gente 
está voltando com as ati-
vidades dele, com um iní-
cio com carga baixa, volu-
me de treino baixo, para 
ele recuperar o domínio 
de todas as áreas físicas 
e fisiológicas, aumentan-
do um pouquinho o tra-
balho de força. O Lauro 
pode disputar qualquer 
evento porque, no ciclis-
mo, o processo de treino 
envolve competição, mas, 
não vamos nos atentar ao 
resultado. A gente só terá 
a competição como pa-
râmetro da evolução do 
treino”, explica Diegues.

Medalhista na 
Rio 2016, Lauro 
Chaman quer 
voltar a competir 
em agosto
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