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n Justiça se faça ao senador Vander-
lan Cardoso: ele parou de verberar 
contra as medidas de combate ao 
novo coronavírus e deixou líderes 
empresariais como Sandro Mabel ou 
Marcelo Baiochi falando sozinhos.

n A menos de 4 meses e meio para a 
eleição, chegou a hora da verdade para 
os candidatos a prefeito de Goiânia: ou 
mostram propostas consequentes para 
a capital ou se expõem como cabeças 
vazias e desprovidas de boas ideias.  

n Uma vergonha as fake news a 
favor do prefeito de Anápolis Ro-
berto Naves. Chega-se até a dizer 
que os demais candidatos, como 
a vereadora professora Geli, do 
PT, um ótimo nome, querem ape-
nas disputar o 2º lugar. 

n expectativa em luziânia: o depu-
tado federal Célio Silveira será ou não 
candidato a prefeito? Se for, o cenário 
eleitoral entra em desequilíbrio na ci-
dade, onde ele nunca deixou de ser o 
mais votado em qualquer eleição.

n A arrecadação de ICMS está se recupe-
rando em Goiás, impulsionada pelos se-
tores atacadista e de combustíveis. Cada 
um, em junho, registrou crescimento su-
perior a 70%. Logo a seguir vem o varejo 
de alimentos, com alta de 40%.

n Pesquisa divulgada pelo jornal o hoje 
trouxe números que confirmam uma 
certa inação do prefeito Iris Rezende 
diante do novo coronavírus: 58% dos 
entrevistados acham que ele vai mal no 
combate à pandemia.

n A nova Secretaria estadual de 
Retomada terá que se compatibili-
zar com a Secretaria da Economia, 
já que são áreas afins. O seu titu-
lar, portanto, sairá de um consenso 
onde a opinião da economista Cris-
tiane Schmidt será fundamental.

n A ex-senadora e secretária de de-
senvolvimento Social lúcia Vânia mer-
gulhou. depois de abrir, como espera-
do, áreas de atrito dentro do governo, 
ela se aquietou e vive hoje nitidamen-
te uma fase paz e amor.

n É unânime em Senador Canedo a 
impressão de que o prefeito Divino 
Lemes, do Podemos, que conta com o 
apoio do governador Ronaldo Caiado, 
não terá nenhum adversário capaz de 
oferecer risco para a sua reeleição. 

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

Nenhum governante atravessa uma crise séria como a que sobreveio com a pande-
mia do novo coronavírus sem sofrer críticas e gerar polêmicas com as suas decisões. 
Nesse sentido, o governador Ronaldo Caiado parece mostrar consciência de que não 
espera unanimidade em torno das suas decisões, porém, no cenário político estadu-
al, está faltando um componente para o seu necessário equilíbrio: como discorda do 
que Caiado faz para enfrentar a Covid-19, a oposição deveria apresentar alternativas 
para os caminhos que são seguidos e assim contribuir de alguma forma para supe-
rar o momento de dificuldades – infelizmente destinado a durar muito, ainda. Isso 
é válido principalmente para o PSDB, partido que esteve no poder nos últimos 20 
anos em Goiás e, em tese, conta com experiência de governo suficiente para opinar e 
sugerir medidas importantes para minimizar o sofrimento da população. Só que, até 
agora, nenhum tucano disse nada de aproveitável, a não ser questionar, falar mal e 
ainda assim genericamente. Isso prejudica a credibilidade das críticas, que qualquer 
bom político sabe que devem ser temperadas com propostas para a superação dos 
problemas, melhorando a aceitação e a penetração dos segmentos que contestam 
as políticas públicas em andamento e deveriam oferecer alguma contribuição. As 
pesquisas recentes mostraram que Caiado tem uma aprovação elevada como go-
vernador, no geral, e maior ainda quanto especificamente à gestão da crise trazida 

pela chegada da pandemia a Goiás. Apenas palavras sem consequência, chavões e frases de efeito não vão funcionar contra 
uma blindagem dessa natureza, construída à base de posições fortes e defendidas com vigor, como é o estilo do governador.
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oFicialiZaÇÃo DE FRaNciSco JR. É o GatilHo Da caMpaNHa EM GoiÂNia
A menos de 4 meses e meio do pleito municipal, adiado para 15 de novembro, a definição do PSD pela candidatura do deputado federal 
Francisco jr. em Goiânia deve levar ao anúncio da decisão de Iris Rezende de disputar a reeleição e ao início da campanha – com todas as limi-
tações impostas pelo novo coronavírus e praticamente restrita, até o início do horário eleitoral no rádio e na TV, às redes sociais e às mídias da 
imprensa tradicional. Mais do que isso, nesta temporada eleitoral, não haverá, mas, mesmo assim, não é conveniente deixar um postulante 
sozinho na raia, como vai acontecer com Francisco Jr. nesses primeiros dias após a oficialização do seu nome. É esse o gatilho, disparado já, 
para o início da campanha em Goiânia. Mãos à obra, candidatos.

JÂNio DaRRot DiZ QUE MaRDEN JR. É “BEM aValiaDo”, MaS... caDÊ a pESQUiSa
o prefeito de Trindade jânio darrot nega, é óbvio, mas está com a pulga atrás da orelha com o lançamento que fez do 
vereador Marden jr. para a sua própria sucessão. o rapaz é novato na política e integra o Patriotas, o que o faz alvo da 
desconfiança da ampla base que o PSDB possui na política local – e essa base queria o experiente e popular vice-prefeito 
Gleysson Cabriny como candidato. uma desculpa que jânio darrot tem dado para a escolha de Marden jr. é que o rapaz 
seria “bem avaliado”. O que significa isso? Nada, se não existem pesquisas comprovando esse conceito de forma 
objetiva, isto é, através de dados matemáticos de opinião pública. Se eles não são apresentados, é chute. Quem 
tem pesquisa boa, publica na hora, bastando registrar na Justiça Eleitoral e ponto final. Jânio Darrot não tem. 

coM VaNDERlaN FoRa Do pÁREo, REElEiÇÃo DE iRiS paSSa a SER 100% cERtEZa
Ao anunciar o deputado Francisco jr. como candidato do partido a prefeito de Goiânia, afastando da disputa o senador Vanderlan Cardoso, 
o PSD quase que sem querer trancou o cenário eleitoral da capital e definiu Iris Rezende como o próximo prefeito, fácil, fácil. Vanderlan era 
o único possível concorrente que garantiria alguma possibilidade de enfrentamento diante de Iris, mas, ao se resguardar para enfrentar o 
governador Ronaldo Caiado em 2022, praticamente assegurou ao velho cacique emedebista a diplomação em mais um mandato – do qual 
sairá com mais de 90 anos e possivelmente encerrará sua carreira política, embora já tenha dito que só a morte o afastaria da política, sob a 
esfarrapada justificativa de sempre de que é um servidor do povo e que só se apresenta em eleições para atender a convocações da massa 
do eleitorado. Pelo sim, pelo não, o caminho ficou desimpedido para Iris. Não só. Virou moleza.

aÇÕES DE coMBatE ao coRoNaVíRUS coNtiNUaM BEM apRoVaDaS
jornais têm mencionado pesquisas, embora sem divulgar detalhes, apontando para uma avaliação positiva da atuação do governador Ronaldo 
Caiado na gestão da crise do coronavírus. o instituto Paraná, há 2 meses, já havia mostrado que a população vê com muitos bons olhos a atuação do 
governador (o Paraná deu mais de 73% de aprovação quanto as medidas que tem adotado contra a pandemia). Agora, a coluna Giro, em o Popular, 
garante nesta semana que há novas pesquisas, inclusive encomendadas pela oposição, confirmando essa boa visão sobre as ações de Caiado. O fala-
tório e a crítica que diariamente são despejados contra, pelo que se vê, não estão gerando qualquer prejuízo para a sua imagem e a sua popularidade, 
até agora. enquanto isso, vamos aguardar a publicação de pesquisas com detalhamento, tal qual foi a do instituto Paraná. 

cRíticaS a GoVERNoS SÃo DEMocRÁticaS, claRo,
MaS pREciSaM SER tEMpERaDaS coM altERNatiVaS
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Governador Ronaldo Caiado autoriza 
cinema drive-in no Serra Dourada

garantir mais leveza 
e descontração aos 
goianos neste mo-

mento delicado de pan-
demia, bem como retomar 
de maneira segura um 
dos setores econômicos 
mais atingidos pela pan-
demia: o entretenimento. 
Foi com estes objetivos 
em mente que o gover-
nador Ronaldo Caiado as-
sinou nesta quarta-feira 
(8/7) o termo de autoriza-
ção de uso do estaciona-
mento sul do Estádio Ser-
ra Dourada, em Goiânia, 
para a instalação de um 
Cinema Drive-in.

“O setor de entreteni-
mento foi um dos mais 
duramente penalizados, 
assim como o turismo e a 
cultura. Essa iniciativa me 
encantou, especialmente 
por ser numa área aberta 
e num local emblemático, 

que ganha uma nova vida”, 
elogiou o governador.

Com as salas de cine-
ma fechadas por conta da 
pandemia, a população 
goiana agora passa a ter 
uma nova opção de lazer, 
respeitando todos os rí-
gidos protocolos sanitá-
rios. Ícone das décadas de 
1950, 1960 e 1970, o Ci-
nema Drive-in volta com 
força total e promoverá 
na capital goiana a exi-
bição de filmes e eventos 
culturais de médio porte 
– como apresentações te-
atrais, que também serão 
realizadas no local.

“Vou até relembrar 
meus bons tempos”, brin-
cou o governador. A área, 
ao lado do Circo Laheto, 
corresponde a um terço 
do espaço total do esta-
cionamento do estádio. 
A vigência começa nes-

ta quarta e prossegue 
enquanto permanecer a 
situação de emergência 
na saúde pública do Es-
tado de Goiás.

Para o representante 
da empresa Drive-Gyn, 
Marcelo Albuquerque, a 
iniciativa é pioneira. “Mais 
uma vez, o Estado de Goiás 
sai na frente. Desta vez por 
compreender, neste mo-
mento, que a saúde mental 
é essencial. Temos conhe-
cimento dos índices de de-
pressão, suicídio e violên-
cia doméstica em função 
do isolamento social. O 
governador mostra sua 
sensibilidade ao entre-
gar à população uma op-
ção segura de lazer, para 

que as pessoas possam 
se divertir com suas fa-
mílias”, afirmou.

Caiado corroborou: “É 
uma pandemia que se ar-
rasta já por cinco meses. 
Não é fácil. Não é dada à 
sociedade a alternativa 
de viver de forma coletiva, 
se cumprimentar, abraçar. 
Tudo isso foi cancelado do 
nosso dia a dia e está tor-
nando cada vez mais can-
sativa a superação”, disse.

Marcelo conta que o 
Cinema Drive-in da capi-
tal goiana já nasce como 
o maior do mundo, colo-
cando Goiânia como íco-
ne turístico internacional. 
A estrutura conta com 
projetor de cinema em 

resolução 4K e tela com 
14 metros de altura e 24 
metros de largura. Outro 
ponto importante, desta-
cou o empresário, é que o 
empreendimento vai “de-
volver a vida” a um am-
biente sempre tão alegre, 
mas que está temporaria-
mente ocioso.

A venda dos bilhetes 
será pela internet, e a 
capacidade máxima do 
local será de 500 carros 
por evento, posicionados 
mantendo distância entre 
si. São medidas que visam 
evitar aglomerações e ga-
rantir o isolamento social. 
Para evitar que a propaga-
ção de som externo possa 
incomodar os moradores 

da região, o áudio dos fil-
mes e apresentações será 
disponibilizado em uma 
frequência de rádio de 
cada veículo. Um sistema 
de drive thru vai possibi-
litar a compra de comida 
e bebida, de forma que o 
usuário não saia do carro.

A empresa utilizará o 
estacionamento do está-
dio mediante pagamento 
de R$ 10 mil nos dois pri-
meiros meses de vigência, 
considerando montagem 
e adequações necessárias 
ao espaço. Nos meses se-
guintes, o pagamento será 
de R$ 15 mil, além da ar-
recadação de um quilo de 
alimento não perecível por 
usuário do cinema.

“Setor de entretenimento foi um 
dos mais penalizados. essa iniciativa 
me encantou, especialmente por 
ser numa área aberta e num local 
emblemático”, elogiou o governador
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segurança

Criada Delegacia da Mulher em Iporá
Discurso, acordo firmado, 
comando dado a toda a 
equipe da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) e, 
agora a sanção da lei que 
cria a mais nova Delegacia 
Especializada da Mulher 
(Deam) em Goiás. A evolu-
ção das ações mostra que 
a redução do feminicídio 
no Estado é realmente 
prioridade para o governa-
dor Ronaldo Caiado.

O compromisso de 
campanha se transfor-
mou não somente no 
Pacto Goiano pelo Fim da 
Violência contra a Mulher, 
lançado no ano passado 
com a parceria de várias 
instituições públicas e 
privadas, mas também 
em lema Em briga de ma-
rido e mulher, o governo 
mete a algema e, desde o 
dia 9 de junho, em inicia-

tiva publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE).

A cidade de Iporá, que 
tem pouco mais de 30 mil 
habitantes e está distante 
226 quilômetros de Goiâ-
nia, é a primeira que teve a 
criação de uma delegacia 
da mulher aprovada pela 
Assembleia Legislativa na 
gestão Caiado.   

Assim que a unidade for 
estruturada, Goiás passará 
a ter 25 Deams, sendo que 
duas delas estão na capital 
do Estado – uma localiza-
da no Centro e a outra no 
Jardim Curitiba 2.

Mais do que acostuma-
da a lidar com o tema, a 
delegada titular da Deam 
da região Central de Goi-
ânia, Paula Meotti (foto), 
fala sobre a instalação da 
especializada no interior. 
“A criação de Deams é ex-

tremamente importante, 
principalmente em mo-
mentos como esse que 
vivemos em razão da pan-
demia, já que as mulheres 
estão mais reclusas nas re-
sidências e, muitas vezes, 
convivendo mais tempo 
com o agressor”, analisa. 

Meotti também desta-

ca que o acolhimento da 
vítima nas Delegacias da 
Mulher ainda contribui 
para que os registros de 
ocorrência sejam manti-
dos, bem como a repre-
sentação criminal e as 
medidas protetivas.

Mesma opinião tem a 
delegada Poliana Berga-

mo (foto), titular da Deam 
de Goianésia, instalada há 
apenas seis anos no muni-
cípio. “As Deams no interior 
são de suma importância, 
porque conseguimos pro-
mover um atendimento 
mais humanizado, há o 
estímulo para que as víti-
mas denunciem, fruto de 
campanhas de conscienti-
zação”, ressalta.

Pela própria experi-
ência, Poliana diz que é 
imprescindível associar 
campanhas educativas ao 
trabalho rotineiro policial, 
já que o problema da vio-
lência contra a mulher tem 
raízes culturais muito pro-
fundas, que se sustentam 
por meio do machismo e 
do patriarcalismo. Inclusi-
ve, a delegada de Goiané-
sia fez uma especialização 
em Gerenciamento de 

Segurança Pública, pela 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), abordando 
o tema e relatando como 
foram implementadas as 
medidas no município em 
que atua.

Entre essas iniciativas 
estão a conscientização de 
crianças e adolescentes, 
por meio de um concur-
so de redação anual, que 
conta até com cerimônia 
de premiação na Câmara 
Municipal; palestras para 
homens, realizadas nas 
empresas e usinas sucro-
alcooleiras da cidade; cria-
ção do grupo “As Marias”, 
que reúne uma equipe de 
multiprofissionais para 
amparar a mulher vítima 
de violência doméstica e 
familiar; e a disseminação 
do assunto na imprensa e 
nas redes sociais da Deam.
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aparecida de goiânia

Pacientes mais vulneráveis à Covid-19 são 
monitorados com exames laboratoriais

em iniciativa inédita 
no Estado de Goi-
ás com o objetivo 

de aperfeiçoar a atenção 
prestada às pessoas com 
Covid-19 mais vulnerá-
veis ao agravamento da 
doença, a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia ini-
ciou, nesta semana, as ati-
vidades dos drive-thrus 
de monitoramento de pa-
cientes. Estruturados nas 
áreas externas das três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) da cidade 
– Brasicon, Buriti e Flam-
boyant, os postos aten-
dem pacientes mediante 
agendamento prévio e 
indicação médica. Neles 
são realizados, de se-
gunda a sábado, exames 
laboratoriais a cada 48h 
em idosos ou pessoas 
com doenças crônicas. Os 
exames são importantes 
para monitorar quaisquer 
indícios de agravamento 
dos quadros clínicos e 
evitar mortes.

Segundo dados da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), os exames 
oferecidos demandam 
muito planejamento, mas 
com baixo investimento. 

Todavia, a pasta defende 
que eles são indispensá-
veis para o monitoramen-
to adequado e o rastrea-
mento dos casos de maior 
gravidade. Os resultados 
dos exames serão avia-
dos regularmente pelas 
equipes de Telemedicina 
e de médicos da Central 
Municipal de Regula-
ção. Os pacientes com 
resultado positivo para 
Covid-19 já são acompa-
nhados diariamente, de 
forma remota, mas ago-
ra, com esses dados, se-
rão encaminhados com 
mais rapidez para o de-
vido tratamento em uma 
unidade de Saúde.

“Determinei à SMS que 
estruturasse algum ser-
viço, fundamentado em 
estudos científicos, que 
pudesse rastrear o agra-
vamento da doença. Então, 
os profissionais da pasta 
elaboraram um protocolo 
que está sendo efetivado 
nesses drive-thrus. Os exa-
mes laboratoriais dos pa-
cientes testados positivo e 
que são do grupo de risco 
serão analisados por uma 
equipe médica e os resul-
tados poderão estimar o 

risco de piora do quadro 
clínico e determinar a in-
ternação antes do agrava-
mento”, explica o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Um dos pacientes mo-
nitorados na manhã des-
ta quarta-feira, 08, foi Si-
mon Eduardo, de 39 anos. 
Com sintomas há cerca 
de 10 dias, ele relatou 
que sentiu dores no cor-
po, nas costas, febre, dor 
no peito, além de muito 
cansaço e fraqueza. “Além 
desses sintomas, qual-
quer esforço já sentia 
muito cansaço”, comen-
ta. Simon também diz 
se sentir satisfeito com 
o acompanhamento que 
recebe da prefeitura. “As 
ligações são frequentes, 
as orientações, o acom-
panhamento, é constante 
e é bom. Porque as vezes 
a gente passa por algu-

ma situação em casa que 
gera dúvida, mas logo re-
cebemos orientações da 
prefeitura e da secretaria 
de saúde que nos ajuda 
nesse momento difícil”, 
contou ele que é acom-
panhado também pelas 
equipes do Telemedicina.

Monitoramento 
em expansão

O secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães, 
que também preside o 
Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida, ressalta que 
essa é “mais uma estraté-
gia que nosso município 
está lançando para que 
evitemos mortes”. Além 
disso, também foram ad-
quiridos 600 oxímetros, 
que serão entregues ain-
da nesta semana para os 

pacientes que têm comor-
bidades como diabetes e 
hipertensão, dentre outras.

“São dispositivos por-
táteis que medem a oxi-
genação sanguínea pela 
ponta dos dedos e auxi-
liarão no reconhecimen-
to de um possível com-
prometimento pulmonar. 
Esses aparelhos serão 
distribuídos em mais um 
drive-thru que está sendo 
montado no Centro da ci-
dade, e, via Telemedicina, 
os profissionais ligarão 
para essas pessoas para 
saber como está a satu-
ração, o nível de oxigê-
nio no sangue. Caso ele 
caia para abaixo de 95 
e analisando-se outros 
sintomas, o paciente 
poderá ser orientado a 
procurar uma unidade 
de urgência da SMS”, sa-
lientou o secretário.

Proteção para 
a população 
mais vulnerável

O alvo dos drive-thrus 
de monitoramento de pa-
cientes com a Covid-19 é 
a população idosa e pes-
soas com comorbidades 
agravantes da Covid-19, 
tais como diabéticos, hi-
pertensos e imunossu-
primidos, dentre outros. 
A coleta do material para 
os exames será feita nos 
drive-thrus localizados 
na área externa das UPAs 
e os pacientes realizarão 
doze exames: hemogra-
ma, de dímeros, TGO, 
TGP, ferritina, proteínas 
totais, bilirrubina, DAKL, 
troponina, TAP, uréia e 
creatinina, testagens 
que ajudam a indicar 
mudanças significativas 
no quadro clínico.

A iniciativa previne pioras, evita 
mortes, contribui para desafogar as 
unidades de urgência e emergência 
e reduz a ocupação de uTIs. os 
exames serão feitos a cada 48h
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Novas Estações estão sendo finalizadas 
para garantir água em período de estiagem
A Prefeitura de Senador 
Canedo, por meio da Sa-
nesc e Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura, ini-
cia hoje a fase de testes 
das Mine Estação de Tra-
tamento de Água - ETAS. 
Dois Irmãos e Sozinha. A 
Estação Dois Irmãos, teve 
um investimento de 600 
mil reais, a estrutura conta 
com um laboratório, salas 
químicas, e reservatórios. 
A capacidade é de 40 mil 
litros por hora e de 11 à 16 

litros por segundo. Aten-
derá, inicialmente, os se-
guintes bairros: Ecológico 
Araguaia, Residencial Buri-
ti (incluindo os prédios) e 
parte do Paraíso 1.

Com investimento de 
12 milhões de reais, a 
nova Estação Sozinha tem 
capacidade de tratamento 
de 750 m³/ h, o prazo para 
entrega da obra, será de 
trinta dias para funciona-
mento, abastecendo o re-
servatório de dez milhões 

de litros, atenderá dezenas 
de bairros como: Boa Vista, 
Boa Esperança, Morada do 
Morro e outros.

Ressaltamos ainda, que a 
segunda estação da Emgo-
pa, funcionará no prazo de 
trinta dias, a obra teve um 
investimento de 750 mil 
reais, os setores atendidos 
com a nova estação, inclui 
toda a região da Vila São 
Sebastião, Residencial Pra-
do, Monte Azul, Terra Bela e 
setores vizinhos.
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goiânia

Em ato simbólico, capital é 
transferida para Campinas

em homenagem aos 
210 anos de Cam-
pinas, o prefeito de 

Goiânia, Iris Rezende, abriu 
oficialmente nesta quarta-
-feira (8/7) ato simbólico 
de transferência da capital 
do Estado para o bairro, 
conforme a Lei Municipal 
n° 8.503 de 2006.

O evento ocorreu no 
auditório da Matriz de 
Campinas e sem a partici-
pação popular , para evi-
tar aglomerações. Neste 
ano, excepcionalmente, o 
Mutirão da Prefeitura não 
foi realizado no bairro, 
em função da pandemia 
do coronavírus.

Em seu discurso, Iris 
lembrou o seu carinho 
todo especial por Cam-
pinas. “Campinas foi 
constituída de uma popu-
lação secular, que veio de 
todos os cantos do Brasil. 

Esse ato de homenagem 
é um dos mais justos e 
importantes que se tem 
notícias”, disse.

O prefeito lembrou 
que Campinas era consi-
derada uma das princi-
pais cidades do país. “Aqui 
teve um dos melhores co-
légios de freiras do Brasil, 
o Santa Clara. Pedro Lu-

dovico não pensou duas 
vezes e escolheu Cam-
pinas pra abrigar a nova 
capital”, falou.

O vereador Anselmo 
Pereira reverenciou a his-
tória do primeiro bairro 
de Goiânia. “ Campinas é 
a mãe da cidade de Goi-
ânia. Mãe dos homens e 
mulheres que fizeram e 

fazem história nesta ci-
dade”. Na sequencia, o 
vereador homenageou o 
prefeito, puxando uma 
salva de palmas, em refe-
rência aos grandes servi-
ços prestados ao bairro. 

Anselmo Pereira ressal-
tou que o ato que transfere 
a capital é uma lei. “Assim 
como comemorar o ani-

versário da capital na 
Avenida 24 de outubro”.

Na ocasião, foi assi-
nado o termo de parce-
ria entre a Prefeitura de 
Goiânia e o Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Sustentável e Estra-
tégico de Goiânia (Code-
se) para requalificação da 
Avenida Castelo Branco.

História
Campinas surgiu no 

ano de 1810. Liderado por 
Joaquim Gomes da Silva 
Gerais, um grupo de des-
bravadores em busca de 
ouro no ribeirão Anicuns 
foi o primeiro a povoar a 
região. Em 1853, foi ele-
vada à categoria de fre-
guesia, passando a fazer 
parte da Vila de Bom Fim, 
atual cidade de Silvânia.

Em 1907, ganhou a de-
nominação de Vila e sete 
anos mais tarde, em 1914, 
alcançou a emancipação 
política tornando-se mu-
nicípio brasileiro do es-
tado de Goiás. Mas este 
status foi curto. Em 1933, 
a cidade foi escolhida 
pelo então governador 
Pedro Ludovico Teixeira 
para ser a base de apoio 
dos trabalhadores para a 
construção da nova capi-
tal. Em 1935, a Campini-
nha das Flores foi defini-
tivamente transformada 
em bairro goianiense.

Hoje, Campinas é um 
dos bairros mais impor-
tantes de Goiânia e se 
transformou em um dos 
maiores polos comerciais 
da região Centro-Oeste.

Cerimônia 
prevista em lei 
foi aberta pelo 
prefeito Iris 
Rezende
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concertos

Orquestra Sinfônica de Goiânia 
lança Temporada Online para julho
A Orquestra Sinfônica de 
Goiânia, unidade da Se-
cretaria Municipal de Cul-
tura (Secult), lança nesta 
quinta-feira, 9/7, às 20h, a 
Temporada Online para o 
mês julho. A proposta pre-
vê exibição ao vivo, pelo 
Facebook e Instagram, de 
ações artísticas entre con-
certos, recitais e formações 
realizadas por integrantes 
dos diversos grupos da or-
questra.  A temporada inte-
gra o Programa Orquestra 
em Casa, que acontece on-
line desde março, quando 
os eventos culturais pre-
senciais da Capital foram 
cancelados devido à pan-
demia da Covid-19.

As transmissões serão 
realizadas diretamen-
te da sala de ensaios da 

sede da Orquestra Sin-
fônica com a quantidade 
mínima de pessoas pre-
sentes e sem a presença 

de público. “Os concertos 
serão realizados com a 
restrita observação das 
recomendações das auto-

ridades sanitárias em ní-
vel estadual e municipal, 
bem como dos protocolos 
de segurança recomenda-

dos pelo Fórum Brasileiro 
de Ópera, Dança e Músi-
ca de Concerto”, ressalta 
o maestro diretor da Or-

questra, Eliseu Ferreira.
Quem assistir às trans-

missões poderá conferir 
obras variadas para as 
formações escolhidas, 
em especial a música de 
grandes compositores 
clássicos como: Haydn, 
Mozart, Beethoven, en-
tre outros.  “É um projeto 
elaborado pela institui-
ção para este período de 
isolamento social. Mesmo 
com a pandemia, os pro-
fissionais e bolsistas dos 
grupos da Orquestra Sin-
fônica de Goiânia conti-
nuam realizando seu tra-
balho de forma intensa, 
levando ao público con-
teúdo cultural de quali-
dade, cumprindo assim 
seu papel institucional”, 
completa o maestro.
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investimentos
o indicador econômico que 
mede o nível de investi-
mentos teve crescimento de 
28,2% em maio em relação 
a abril de 2020, segundo da-
dos do Instituto de Pesquisa 
econômica e Aplicada (Ipea). 
O número reflete uma recu-
peração dos investimentos 
em relação às quedas veri-
ficadas nos dois meses an-
teriores, resultantes da crise 
provocada pela pandemia de 
covid-19.

Bolsa de valores
em junho, o valor da cesta básica caiu em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo depar-
tamento Intersindical de estatística e estudos Socioeconômicos (dieese). A maior 
redução foi no Rio de Janeiro (8,23%), onde o conjunto de itens básicos ficou em R$ 
512, 84. Aracaju apresentou a maior alta no mês passado, 4,97%.  Salvador tem a cesta 
mais barata do país (R$ 419,18). A cesta básica também ficou mais barata em junho em 
Florianópolis (1,35%), Porto Alegre (1,20%), Curitiba (4,75%), Vitória (6,84%), Goiânia 
(4,98%), Belo horizonte (1,82%), Recife (3,58%) e joão Pessoa (2,23%).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Com mais de US$ 648,647 milhões em exportações no mês de junho, o agrone-
gócio fechou o mês sendo responsável por 85,1% de tudo o que foi exportado 
pelo Estado. O valor também é 60,5% maior do que o volume registrado no mês 
de junho de 2019. O crescimento se deve à soja, carne bovina e açúcar. A China 
continua sendo o principal destino das exportações goianas. Em todo o Brasil, as 
exportações do agro somaram mais de US$ 10,169 bilhões, representando 56,8% 
das exportações totais e 24,5% de crescimento em relação a junho do ano passa-
do. A análise foi feita pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), com base nos dados divulgados pelo Ministério da Economia, 
por meio do Comex Stat. No acumulado do ano, ou seja, no primeiro semestre de 
2020, o agronegócio corresponde a 80,9% das exportações totais, com mais de 
US$ 3,230 bilhões, resultando em um incremento de 28,7% em relação aos seis 
primeiros meses do ano passado. Já no Brasil, as exportações do agro somaram 
mais de US$ 51,623 bilhões, representando 50,8% do total exportado pelo País e 
9,6% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.

agronegócio

agro

Estimativa de junho prevê safra 
recorde de 247,4 milhões de toneladas

a produção de cere-
ais, leguminosas e 
oleaginosas para 

2020 foi estimada agora 
em junho em 247,4 mi-
lhões de toneladas. Com 
isso, se manteve em pa-
tamar recorde com 2,5% 
acima da safra de 2019, 
o que representa mais 6 
milhões de toneladas. 

O resultado é também 
0,6% maior que a esti-
mativa de maio em mais 
1,5 milhão de toneladas. 
Os dados fazem parte do 
Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrí-
cola, referente a junho, 

divulgado hoje (8), pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), no Rio de Janeiro.

A área a ser colhida é 
2,2% acima da registra-
da em 2019, que, com 
o acréscimo de mais 
1,4 milhão de hectares, 
atingirá 64,6 milhões de 
hectares. Os três princi-
pais produtos deste gru-
po são o arroz, milho e 

a soja. Somados, repre-
sentaram 92,3% da es-
timativa da produção e 
responderam por 87,2% 
da área a ser colhida. 

Conforme o levan-
tamento, em relação 
a 2019, houve alta de 
1,7% na área do milho, 
com os aumentos de 
4,7% no milho de pri-
meira safra e de 0,6% no 
milho de segunda safra; 

de 2,9% na área da soja 
e quedas de 2,0% na 
área do arroz e de 0,1% 
na do algodão herbáceo.

Alta em 
relação a 2019

Na comparação com o 
ano passado, há previsão 
de mais 119,9 milhões de 
toneladas na soja, o que 
significa elevação de 5,6%. 

No arroz, com o crescimen-
to de 5,3%, são mais 10,8 
milhões de toneladas, e 
de 0,4% para o algodão 
herbáceo com mais 6,9 mi-
lhões de toneladas. 

O IBGE informou tam-
bém que, com uma pro-
dução de 97,5 milhões 
de toneladas, sendo 26,7 
milhões de toneladas de 
milho na primeira safra e 
70,8 milhões de tonela-
das de milho na segunda, 
espera-se recuo de 3% 
para o milho, após cresci-
mento de 2,8% na primei-
ra safra e decréscimo de 
5,1% na segunda.

A região Centro-Oeste 
responde por 115,8 mi-
lhões de toneladas na 
distribuição da produção 
de cereais, leguminosas 
e oleaginosas. As demais 
regiões: Sul (73,6 milhões 
de toneladas), Sudeste 
(25,6 milhões) Nordeste 
(21,9 milhões) e o Norte 
(10,5 milhões). 

A pesquisa indica, ainda, 
que há aumento em quase 
todas as regiões: Nordes-
te (14,3%), Sudeste (7,8%), 
Norte (7,0%) e Centro-
-Oeste (3,8%). O único que 
apresentou declínio foi o 
Sul do país (4,7%).

Estados
Na distribuição da pro-

dução pelos estados, Mato 
Grosso lidera como maior 
produtor nacional de grãos, 
com uma participação de 
28,4%, seguido pelo Para-
ná (16,4%), Rio Grande 
do Sul (10,7%), Goiás 
(10,1%), Mato Grosso do 
Sul (7,9%) e Minas Ge-
rais (6,1%), que, soma-
dos, representam 79,6% 
do total nacional. Com 
relação à participação 
das regiões brasileiras, 
tem-se a seguinte dis-
tribuição: Centro-Oeste 
(46,8%), Sul (29,8%), Su-
deste (10,3%), Nordeste 
(8,9%) e Norte (4,2%)

Produção se 
mantém em 
patamar recorde 
com 2,5% acima 
da safra de 2019
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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

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 com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: 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 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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 lT 1 ST TRoPICAl VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVel PQ INd. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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SP condiciona público nos estádios 
a tratamento e a vacina da covid-19

A volta do público 
aos estádios no 
estado de São Pau-

lo está condicionada ao 
desenvolvimento de uma 
vacina contra o novo co-
ronavírus (covid-19) e a 
um tratamento “cientifi-
camente comprovado”, é 
o que declarou o secre-
tário-executivo do Centro 
de Contingência do Coro-
navírus, João Gabbardo, 
em entrevista coletiva 
nesta quarta (8).

“Neste momento, não 
está sendo sequer anali-
sada a possibilidade de 
eventos com aglomera-
ções de pessoas. Vamos 
acompanhar a evolução 
da pandemia para defi-
nir melhor essa situação. 
[Não tem público] en-
quanto não tivermos um 
tratamento que seja cien-
tificamente comprovado, 
enquanto não tivermos a 
vacina, que já está em de-
senvolvimento aqui em 

São Paulo e em nível fe-
deral. A partir do momen-
to que tivermos a vacina 
e a imunização das pes-
soas, possibilidade pode 
ser analisada pelo Centro 
de Contingência”, afirmou.

Entre as vacinas estu-
dadas, duas estão na fase 
três de testes em huma-
nos, autorizada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Uma é 
a CoronaVac, desenvolvi-
da pelo laboratório chinês 
Sinovac e que tem parceria 
do Instituto Butantan, que 
aplicará os testes. Outra é a 

da Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, produzida 
com o grupo farmacêutico 
Astrazeneca e que tem a 
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) como 
parceira. Esta última foi 
considerada pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) como a mais avan-
çada em pesquisas.

O presidente da Fede-
ração Paulista de Futebol 
(FPF), Reinaldo Carneiro 
Bastos, segue o discur-
so de João Gabbardo. “A 
única coisa que a FPF 
pode falar agora é que, 

no Campeonato Paulista, 
não teremos [público]. 
Quanto à volta, vamos 
seguir da mesma forma: 
quando as autoridades 
sanitárias entenderem 
que é o momento. Con-
tinuaremos respeitando 
a saúde, o cuidado com 
cada um da nossa popu-
lação”, disse.

O protocolo da FPF, 
aprovado pelo governo 
de São Paulo, não aborda, 
em nenhum momento, a 
possibilidade de público 
nos estádios durante a 
competição, que será re-

tomada no próximo dia 
22 de julho. O estado é o 
que registrou mais casos 
(341.365) e óbitos (16.788) 
por covid-19 no Brasil. Se-
gundo os dados do Mi-
nistério da Saúde, a taxa 
de mortalidade (35,9 a 
cada 100 mil habitantes) 
é pouco superior à na-
cional. A de incidência de 
casos (724,6 por 100 mil 
habitantes), porém, é me-
nor que a média do país.

No Campeonato Cario-
ca, reiniciado há três sema-
nas, e no Catarinense, que 
recomeçará nesta quarta, 

não há previsão de público 
até o fim da competição. 
Na Europa, onde o futebol 
retornou em meados de 
maio, sete das 10 maiores 
ligas do continente, con-
forme o ranking da União 
das Federações Euro-
peias de Futebol (UEFA), 
retomaram seus torneios 
após o pico de covid-19, 
em abril. Em seis delas, 
a determinação foi de 
portões fechados. A ex-
ceção foi a Rússia, que 
permitiu a ocupação de 
10% da capacidade dos 
estádios no retorno.

Centro de 
Contingência 
sequer analisa 
possibilidade 
neste momento
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