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n entre os projetos que serão priori-
dade da Assembleia nos próximos dias 
está a criação da Secretaria da Reto-
mada, ideia interessante do governa-
dor Ronaldo Caiado para coordenar a 
recuperação do estado pós-pandemia.

n A arrecadação de impostos voltou 
a crescer no país inteiro, mas de for-
ma muito mais vigorosa em Goiás, 
onde o ICMS de junho aumentou 
21% em relação ao mês anterior, 
mesmo diante dos efeitos negativos 
da pandemia de Covid-19.

n Fato definitivamente consumado: se 
aparecer alguma vaga de conselheiro 
em qualquer dos tribunais de contas, o 
estadual e o municipal, o seu ocupante 
será sem dúvida nenhuma o deputado 
estadual humberto Aidar, do MdB. 

n Não é brincadeira: o ex-deputado 
federal Jovair Arantes, derrotado nas 
urnas de 2018, estuda recomeçar na 
política exatamente por onde iniciou 
a sua carreira, ou seja, candidatan-
do-se a uma vaga de vereador em 
Goiânia.

n o que espanta entre os adversários de 
Iris Rezende é que nem mesmo as suas 
fragilidades são exploradas, a exemplo 
da falta de aplicação dos recursos para 
o combate à Covid-189 recebidos do go-
verno federal.  Passou batido.

n Três candidatos a prefeito são ava-
liados como “invencíveis” na busca 
pela reeleição em 15 de novembro 
próximo: Gustavo Mendanha, do 
MDB, em Aparecida, e Adib Elias, do 
Podemos, em Catalão, e Paulo do 
Vale, em Rio Verde.

n o Facebook saiu na frente e já está 
oferecendo aos candidatos na eleição 
deste ano uma espécie de santinho vir-
tual, propaganda autorizada pela justiça 
Federal, a um custo baixíssimo. o Insta-
gram também pode ser usado.

n O deputado federal José Nelto lan-
çou a sua candidatura a governador 
em 2022, mas é só cortina de fumaça 
para a tentativa de sair para o Senado 
na chapa da reeleição do governador 
Ronaldo Caiado. Dificilmente vai colar.

n o ex-governador Marconi Perillo anda 
tenso com a expectativa da sentença no 
processo em que é acusado de caixa 2 e 
outras irregularidades na eleição para o 
Senado em 2006. A pena é de prisão.

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

O excesso de candidatos a prefeito de Goiânia, nunca visto antes nas eleições munici-
pais na capital, está servindo para poluir o cenário político neste início de campanha e 
favorecer o mais conhecido dentre eles, Iris Rezende, favorito para mais um mandato à 
testa do Paço Municipal. Vejam só, leitoras e leitores, o número incrível de postulantes 
e seus nomes, em ordem alfabética, alguns totalmente desconhecidos: Adriana Accorsi 
(PT), Alysson Lima (Solidariedade), Dra. Cristina (PL), Elias Vaz (PSB), Eduardo Prado 
(DC), Fábio Júnior (Unidade Popular-UP) Felizberto Tavares (Podemos), Francisco Júnior 
(PSD), Hemanuelle Jacob (PSOL), Iris Rezende (MDB), Major Araújo (PSL), Maria Ester 
(Rede), Paulinho Graus (PDT), Talles Barreto (PSDB), Virmondes Cruvinel (Cidadania) e 
Wilder Morais (PSC), esse último ora citado em vôo próprio ora lembrado como vice na 
chapa da reeleição de Iris. Haverá desistências, é claro, mas mesmo assim a expectativa 
é de um pleito com mais de 10 concorrentes, espatifando a oposição em um momento 
em que o eleitorado, vivendo sob os efeitos deletérios da pandemia, provavelmente 
estará pouco propenso a prestar atenção em quem quer que seja além do atual prefeito, 
de resto fazendo uma gestão que, mesmo não sendo perfeita, vai acabar se mostrando, 

com a falta de alternativas, suficiente para atender satisfatoriamente as demandas das goianienses e dos goianienses. 
Fora Iris, portanto, o que assistiremos será uma espécie de desfile do pelotão dos desesperados, nivelados por baixo, 
infelizmente, e marcado por tentativas insanas de um ou de outro para se destacar da massa disforme de candidatos.
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oaB-Go REtoMa SElEÇÃo Da liSta SÊXtUpla paRa o tRiBUNal DE JUStiÇa
está tudo pronto para que a oAB-Go dê novamente partida ao processo de seleção da lista sêxtupla que encaminhará ao Tribunal de justiça, o qual, por sua vez, fará uma 
redução para três nomes e enviará para que o governador Ronaldo Caiado escolha um para a vaga de desembargador que está disponível e será preenchida pelo critério do 
chamado quinto constitucional. Não há novidades, nenhuma possibilidade de surpresa ou de qualquer mudança no cenário que prevê a indicação do ex-secretário da Casa 
Civil Anderson Máximo, nome que vai constar do decreto final que nomeará o novo magistrado – tão certo como a noite vem depois do dia e a lua depois do sol.

lÚcia VÂNia NÃo tEM VocaÇÃo paRa REcEBER oRDENS E NÃo Vai FicaR No GoVERNo
É engraçado: algumas notas do noticiário político que informam sobre conflitos abertos entre a secretária de Desenvolvimento Social do governo do Estado, 
Lúcia Vânia, e membros da equipe de auxiliares do governador Ronaldo Caiado, atribuem os desentendimentos ao “pulso firme” da ex-senadora. Trata-se de 
um eufemismo para disfarçar o que é real nessa estória, ou seja, lúcia Vânia tem o temperamento difícil, não estabelece relações solidárias como ninguém e, na 
verdade, sempre foi uma “encrenqueira” por onde passou. Em um grupo heterogêneo como o que assessora Caiado ela jamais aceitaria o papel de estrela menor 
do processo de decisões administrativas e políticas e menos ainda se limitar a obedecer. Podem anotar, leitoras e leitor: logo, logo, a pasta vai ter outro titular. 

FicHa liMpa E REJEiÇÃo pRÓXiMa DE ZERo ViaBiliZaM ZÉ caRapÔ EM Jataí
Mais votado na cidade na eleição para deputado estadual em 2018, Zé Carapô, da dC, passa por um processo de crescimento político como candidato 
a prefeito, com o atual gestor Vinicius luz concluindo uma péssima administração (quase ganhando um impeachment há pouco, vencendo na Câmara 
Municipal por um voto) e o emedebista humberto Machado enfrentando problemas com contas rejeitas pelo TCM que podem acabar inviabilizando 
o seu registro na Justiça Eleitoral. Sem falar que, ao contrário dos adversários, Zé Carapô é ficha limpa e tem rejeição próxima de zero em Jataí.

aValiaÇÃo cRítica Da DRa. cRiStiNa SoBRE iRiS REZENDE É a MaiS coRREta atÉ aGoRa
Candidata do Pl da deputada federal Magda Mofatto a prefeita de Goiânia, a vereadora dra. Cristina admite a força histórica de Iris Rezende para a disputa de 
novembro, mas avalia que o discurso do prefeito perdeu o elo com a vida dos goianienses. ora, pelo menos em parte, tem razão. Segundo ela, a atual gestão 
está muito focada em alcançar resultados políticos, como obras quase que exclusivamente realizadas em ano eleitoral – descartando as necessidades reais da 
população, hoje ressaltadas pela pandemia de coronavírus. “É um discurso bastante desconectado da realidade. Quem vive a realidade de Goiânia já notou: o que 
vem sendo conduzido pelo Paço Municipal parece fora dos trilhos diante das demandas sociais e econômicas da capital”, define muito bem Dra. Cristina. “Eu ouvi 
o prefeito dizer que na saúde está tudo certo, que os funcionários têm condições de trabalho, ePIs, testes para todos, desinfecção das unidades, mas nada disso é 
verdade. Pior: esse descalabro se repete em outras áreas. Goiânia sequer conseguiu seguir com as aulas de maneira remota”, afirma. É a pura verdade.

coViD-19 iMpÕE REViSÃo DE coNcEitoS paRa QUE caNDiDatoS FaÇaM pRopoStaS
Assim que estiver na rua, ou melhor, na internet no rádio e televisão, a campanha municipal deste ano deverá forçosamente incluir uma quebra de rumo 
quanto às propostas que os postulantes irão apresentar pelas cidades afora, seja qual for o tamanho. É que a pandemia do novo coronavírus mudou a 
agenda do país e dos eleitores, introduzindo preocupações que antes não estavam no radar, como uma maior atenção com a Saúde e o emprego ou então 
a adequação de todas as políticas públicas às exigências de combate à Covid-19. É uma mudança de visão da qual os candidatos não poderão escapar, mas 
trata-se também de um campo novo de atuação que ninguém prospectou até agora. o mundo é outro e cada aldeia, grande ou pequena, ou seja, cada 
cidade terá que procurar entre os concorrentes às suas respectivas prefeituras um novo caminho para trilhar, ou... ficar com mais do mesmo. 

aiNDa No coMEÇo, caMpaNHa EM GoiÂNia EStÁ 
coM EXcESSo DE caNDiDatoS NUNca ViSto aNtES



3quarta-feira, 22 de julho de 2020 política

ovg

Lançada segunda etapa da Campanha de 
Combate à Propagação do Coronavírus

o Governo de Goiás, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG) e Ga-
binete de Políticas Sociais, 
lançou nesta terça-feira 
(21/7), a segunda etapa da 
Campanha de Combate à 
Propagação do Coronaví-
rus, para garantir a saúde e 
a segurança alimentar de 
famílias goianas em vul-
nerabilidade social, sobre-
tudo nesse momento de 
enfrentamento da pande-
mia da Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus.

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Social (Seds), adquiriu 
200 mil cestas básicas 
para esta segunda etapa 
da campanha. “Sabemos 
da profundidade da crise 

causada pela pandemia 
do novo coronavírus e de 
nossa responsabilidade 
em levar ajuda a todos que 
precisam neste momento, 
assegurou o governador 
Ronaldo Caiado.

Entre os meses de março 
e junho, foram distribuídas 
288,2 mil cestas básicas 
em todos os 246 municí-
pios de Goiás, bem como 
famílias que vivem em co-
munidades quilombolas e 
assentamentos rurais em 
todas as regiões do Estado. 
A meta agora é ampliar o 
alcance da campanha.

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais, primeira-dama Gra-
cinha Caiado, e a diretora-
-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado, estiveram 

nesta terça-feira na sede 
da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
em Goiânia, onde 95 mil 
cestas já estão armazena-
das e prontas para come-
çarem a ser distribuídas. 

“Estamos recebendo 
as cestas básicas, tanto as 
que chegam por doações, 
quanto as compradas pelo 
Governo de Goiás. Hoje va-
mos iniciar essa entrega 
para as famílias de maior 

vulnerabilidade em todos 
os municípios, em assen-
tamentos e comunidades 
quilombolas, de forma se-
gura e abrangente”, expli-
cou Gracinha Caiado. 

Além das entregas em 
Goiânia e na Região Metro-
politana, feitas pela OVG e 
voluntários das Forças de 
Segurança e de secretarias 
e autarquias do Governo 
de Goiás, também terá 
continuidade para esta se-

gunda etapa da campanha 
a parceria com prefeitu-
ras municipais, para que a 
distribuição de alimentos 
continue a ser promovida 
de casa em casa, em todo 
o Estado. 

Para a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Caia-
do, a transparência é uma 
marca da Campanha de 
Combate à Propagação do 
Coronavírus. Esta sema-
na, será encaminhado um 

ofício aos demais poderes 
constituídos, como Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego), Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO), Ministério 
Público do Estado de Goi-
ás (MP-GO), Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás 
(TCE) e Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM), com 
toda a prestação de contas 
referente à primeira etapa 
da campanha. 

estado já adquiriu 200 mil cestas 
básicas e conta, mais uma vez, com 
a solidariedade dos goianos. A meta 
é superar a primeira etapa que 
chegou a distribuir 288,2 mil cestas
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Ronaldo Caiado anuncia construção de 
Terminal Rodoferroviário em São Simão
O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, nesta 
terça-feira (21/07), que 
as empresas Rumo e Ca-
ramuru Alimentos firma-
ram nova parceria e vão 
investir na construção de 
um terminal de transbor-
do rodoferroviário para 
transporte multimodal 
de cargas, interligado à 
Ferrovia Norte-Sul. Insta-
lado no município de São 
Simão, no extremo Sudo-
este goiano, o terminal 
poderá movimentar mais 
de 5,5 milhões de tonela-
das por ano de soja, mi-
lho e farelo de soja, o que 
equivale a mais de 80 mil 
caminhões por ano.

“Nós teremos a capaci-
dade, junto com o trans-
porte rodoviário, de fazer 
com que grãos e produtos 
industrializados possam 
chegar ao Porto de San-

tos com preço competi-
tivo para o setor produ-
tivo do Estado de Goiás”, 
destacou Caiado durante 
reunião de apresentação 
do projeto, realizada no 
Palácio das Esmeraldas.

A Rumo e a Caramuru 
Alimentos já são parceiras 
do Terminal XXXIX no Por-
to de Santos (SP) e refor-
çam essa união investindo 
em Goiás. O novo terminal 
rodoferroviário recebe-
rá cargas de Goiás, Mato 
Grosso e Triângulo Minei-
ro, com uma operação efi-
ciente e dinâmica, aumen-
tando a competitividade 
do agronegócio.

O investimento vai 
contribuir com o desen-
volvimento da produção 
regional de grãos, pro-
porcionando maiores 
facilidades a clientes e 
consumidores, minimi-

zando impactos ambien-
tais e promovendo novos 
postos de trabalho que 
trarão crescimento socio-
econômico para a região 
de São Simão.

“É fundamental que 
tenhamos um novo mo-
mento de investimentos 
no Estado, com essas ca-
racterísticas de inovação, 
de respeito às regras, 
sejam elas sanitárias, de 

preservação do ambiente 
e também no sentido de 
dar informação ao consu-
midor”, afirmou o gover-
nador ao sublinhar que a 
parceria que coloca Goiás 
em um novo patamar na 
disputa internacional.

O empreendimento 
deve gerar 290 empregos 
diretos e mais de mil indi-
retos no período de obras, 
e outros 90 empregos di-

retos definitivos quando o 
terminal estiver em opera-
ção. Além disso, deve mo-
vimentar o comércio local, 
impulsionando diversos 
setores. “Será um terminal 
de alta capacidade e está 
entre os três maiores ter-
minais do interior do Bra-
sil que vai ligar rodovias 
à ferrovia e ao Porto de 
Santos. Essa operação é al-
tamente competitiva, uma 

vez que em São Simão já 
existe ferrovia operando e 
os dois sistemas de trans-
portes mais competitivos, 
mais baratos, são a hidro-
via e a ferrovia”, explicou 
o presidente do Conselho 
de Administração da Ca-
ramuru Alimentos, Alberto 
Borges de Souza.

Segundo ele, o terminal 
foi posicionado nas proxi-
midades de uma fábrica da 
Caramuru já implantada 
que atualmente opera com 
hidrovia e que com o ter-
minal vai operar também 
com a ferrovia. Alberto res-
saltou que o novo terminal 
de transbordo rodoferrovi-
ário estará aberto à pres-
tação de serviços a todas 
as empresas que tiverem 
interesse e escala para di-
recionar a produção para o 
Porto de Santos, importan-
te canal de exportação.
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Prefeitura define estratégias de 
fiscalização para as feiras especiais

n uma reunião na 
tarde desta ter-
ça-feira (21/7), 

no Paço Municipal, a 
Central de Fiscalização 
da Covid-19 definiu es-
tratégias de fiscaliza-
ção para as feiras espe-
ciais de Goiânia.

O órgão é composto 
por membros da Polí-
cia Militar do Estado de 
Goiás (PM-GO), Guar-
da Civil Metropolitana 
(GCM), Vigilância Sani-
tária, Agência Munici-
pal de Meio Ambiente 
(AMMA), da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, 
Ciência e Tecnologia 
(Sedetec) e da Secreta-
ria de Planejamento e 
Habitação (Seplanh).

Fiscais e agentes esta-
rão a partir desta quarta, 
22/7, visitando alguns lo-

cais, orientando feirantes 
e clientes sobre os proto-
colos de segurança e saú-
de, avaliando condições 
das feiras, processos de 
montagem das barracas 
e identificando possíveis 
irregularidades, além de 
alguns casos, com autua-
ções e interdições.

A primeira a receber 
as equipes da Prefeitura 
será a feira da OVG, ama-
nhã, a partir das 17 ho-
ras. Na quinta, 23/7, será 
a vez da feira do Jardim 
América, na sexta-feira, 

24/7, a atenção é para o 
retorno de cerca de 6 mil 
feirantes na feira Hippie, 
às 6 da manhã, e no final 
de semana, a operação 
vai até as feiras da Lua 
no sábado, 25/7, e do 
Sol, no domingo, 26/7.

O secretário de De-
senvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia, Walison 
Moreira, comentou que 
o momento é de caute-
la e avaliação para que 
o retorno das feiras seja 
feito de forma responsá-

vel. “A volta dos feirantes 
é uma conquista porque 
há uma grande geração 
de emprego e renda, 
muitas famílias que de-
pendem deste trabalho, 
e só foi possível pelo 
atual cenário epidemio-
lógico com segurança e 
prevenção do contágio 
do coronavírus na cida-
de”, destaca.

Alguns representan-
tes da feira Hippie mar-
caram presença para 
mostrar o que será feito 
em relação a protocolos 

na maior delas na capi-
tal, além de um mode-
lo de barracas que irá 
gerar menor aglome-
ração e aproveitamen-
to de espaços.

“Faremos tudo e mais 
um pouco para nos pro-
teger e também aos 
frequentadores da fei-
ra, com mais medidas 
como galões de água 
com detergente e plás-
ticos de proteção nas 
barracas, por exemplo”, 
comenta Patrícia Melo, 
presidente da associa-

ção dos montadores de 
barraca de Goiás.

Já o presidente da As-
sociação de Feirantes da 
Feira Hippie contou que 
serão feitas campanhas 
educativas na rádio co-
munitária e aferição 
constante de temperatu-
ra das pessoas. “Trouxe-
mos ainda este modelo 
de barracas mais sim-
ples com maior custo 
benefício em que os fei-
rantes vão alugar assim 
que for autorizado pela 
Prefeitura”, completa.

Fiscalização 
começará a 
partir desta 
quarta (22/7) e 
vai percorrer as 
feiras com maior 
movimentação 
de pessoas 
na capital
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Muitos buscam a 
educação formal 
para ter um de-

senvolvimento na carreira. 
Claro que cursos de gra-
duação e especializações 
são relevantes para ala-
vancar este crescimento, 
mas a experiência é vital 
para essa progressão.

As vivências corpo-
rativas acumuladas são 
responsáveis por desen-
volver suas competências 
e habilidades, permitindo 
tomadas de decisões mais 
assertivas e criando pro-
fissionais mais completos. 
Assim, as tratativas gera-

das por essas experiências 
são diferenciadas quando 
direcionadas por uma pes-
soa que já passou por uma 
situação semelhante.

Atuar em diferentes 
pontos  de uma empresa 
pode ser o caminho para 
se adquirir essa prática, já 
que permite ao profissio-
nal se desafiar e também 
a conhecer profundamen-
te mais os  processos de 
diversas áreas da empresa 
ou da indústria.

Mas aperfeiçoar essa 
expertise em um mesmo 
local não depende ape-
nas do trabalhador.  Novas 

experiências, desafios e 
oportunidades são ofe-
recidas pelo emprega-
dor, que deve saber que 
o contratado pode errar, 
porém aprendendo com 
o mesmo, o que faz parte 
do crescimento. Muitos 
erros são parte de tenta-
tivas de ações inovadoras. 
O aprendizado com eles 
mostra que a pessoa é 
sensata e está pronta para 
se desenvolver e crescer 
profissionalmente.        

Acreditar na empresa 
em que se atua é outro 
ponto importante para 
progredir na carreira. Co-

nhecer e se enquadrar nos 
valores da companhia é 
outro diferencial. A con-
fiança  entre colaborador 
e empresa  representa um 
espaço para cooperação, 
comprometimento, circu-
lação de ideias inovadoras, 
melhora na comunicação 
e aumento da satisfação. 
Ou seja, o gestor precisa 
confiar na competência da 
equipe que lidera e vice-
-versa. Assim, sem a con-
fiança no trabalhador não 
há aperfeiçoamento das 
competências.

Não basta apenas a 
dedicação do colabora-

dor. A empresa também 
precisa acreditar no traba-
lhador. É uma via de mão 
dupla, que ambos evo-
luem juntos. Se tornar um 
profissional polivalente 
com apoio da empresa é 
um diferencial para pou-
cos, já que muitos em-
pregadores não confiam 
nesse modelo de gestão. 
Por isso, o engajamento 
do profissional no dia a 
dia  é a diferença para a 
evolução e crescimento. 
O empregador observa 
essa dedicação e empe-
nho, assim, o reconheci-
mento vem em seguida.

*Kauê Borges é geren-
te de Marketing e Marcas 

próprias da GSA. Formado 
em engenharia de alimen-

tos e pós-graduado em 
engenharia de produção e 
marketing. Entrou na GSA 

em 2012, como estagiário.  

Experiência para crescimento profissional
             artigo
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Construção de novos Cmeis avança

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

cipal de Educação e Es-
porte (SME) e Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Serviços Públicos 
(Seinfra), tem avançado 
nas obras de construção 
dos novos centros muni-
cipais de Educação Infan-
til (Cmei) da capital, que 
não pararam durante a 
quarentena em virtude 
da pandemia de Covid-19.

Ao todo, 11 obras foram 
licitadas no final do últi-
mo ano e tiveram ordem 
de serviço assinada para 
o início da construção das 
unidades. Oito delas - Cmei 
Buena Vista 3, Cmei Jardins 
do Cerrado 4, Cmei Grande 

Retiro, Cmei Center Ville, 
Cmei Residencial Menda-
nha, Cmei Bairro Floresta, 
Cmei Parque Atheneu 2 e 
Cmei Vila Santa Helena 
- já estão com alta por-
centagem de construção, 
com previsão de entrega 
para até outubro deste 

ano, exceto Cmei Bairro 
Floresta, com previsão 
para janeiro de 2021.

Duas delas, Cmei Jardim 
Real e Cmei Solar Ville, es-
tão em tramitação para cer-
tificação da Controladoria 
Geral do Município e poste-
rior assinatura da ordem de 

serviço. A última é a grande 
reforma da Escola Muni-
cipal Donata Monteiro da 
Motta, na qual foram ini-
ciadas as obras no mês de 
junho de 2020 e tem pre-
visão de entrega também 
para outubro deste ano.

Com a entrega das 

novas unidades, mais de 
1.500 novas vagas serão 
criadas na rede munici-
pal de Educação, majori-
tariamente na Educação 
Infantil, possibilitando a 
Prefeitura a atender mais 
famílias que demandam 
por este tipo de serviço 

em Goiânia. Além da am-
pliação de unidades, a 
administração municipal 
segue instalando salas 
modulares para aumen-
tar a oferta de vagas em 
instituições já estabeleci-
das. A mais recente foi no 
Cmei Alto da Glória.

obras não 
pararam na 
pandemia e 
11 unidades já 
licitadas têm 
previsão de 
entrega para 
até outubro
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coronavírus

Buriti Sereno concentra a maioria dos casos 
ativos de Covid-19 em Aparecida de Goiânia
O Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento à Co-
vid-19 de Aparecida de 
Goiânia realiza diaria-
mente o mapeamento 
dos casos de Coronavírus 
na cidade. Os dados estão 
disponíveis em um painel 
eletrônico de acesso pú-
blico no endereço: www.
aparecida.go.gov.br/co-
vid-19 e são gerados a 
partir da testagem em 
massa promovida no mu-
nicípio para a identifica-
ção do avanço da doença.

Analisando-se essas 
informações, nesta se-
gunda-feira, 20 de julho, 
a Prefeitura levantou os 
bairros com maior inci-
dência de casos ativos 
de Covid na cidade. De 
acordo com os dados, o 
setor Buriti Sereno é o 
que concentra o maior 
número de registros ati-

vos da doença, seguido 
por Cidade Vera Cruz e 
Setor Garavelo.

O levantamento levou 
em consideração o Bole-
tim Epidemiológico do úl-
timo domingo, 19 de julho, 
e apontou as áreas críticas 
de transmissão da doença. 
Os três bairros que lideram 
o ranking de mais registros 

de casos ativos em Apare-
cida são: Jardim Buriti Se-
reno, com 57; Cidade Vera 
Cruz, com 38; e setor Gara-
velo, com 31 casos ativos.

Na quarta colocação 
está o Jardim Tiradentes, 
com 30 ativos; em quinto 
está o Setor Independên-
cia Mansões, com 29; em 
6° o Colina Azul, com 27; 

seguido pelo Parque Veiga 
Jardim com 22 casos; e em 
oitavo lugar está o Gara-
velo Residencial Park, com 
20 casos ativos. Na 9ª po-
sição está o Setor Mansões 
Paraíso, com 17, e em dé-
cimo está o Papillon Park , 
com 17 casos ativos.

De acordo com os da-
dos da Secretaria Munici-

pal de Saúde, até o último 
domingo, Aparecida regis-
trava 1.036 casos ativos de 
Covid-19. “Desde o início 
da pandemia, Aparecida de 
Goiânia priorizou a trans-
parência na divulgação 
dos dados. O acesso a in-
formações é fundamental 
para que a população pos-
sa se planejar e se preca-
ver. No Painel Covid-19, 
por exemplo, é possível 
verificar a evolução do 
quadro epidemiológico, as 
taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI, o nível de risco 
do município e a situação 
de cada bairro”, afirmou o 
secretário de Saúde, Ales-
sandro Magalhães.

O gestor também frisou 
a importância de se aten-
tar ao número de casos 
ativos de cada local: “O 
que chamamos de casos 
ativos são pessoas que 

testaram positivo para 
a doença e ainda não se 
recuperaram. Ou seja, são 
potenciais transmissores 
da Covid-19. Estão na fase 
aguda da doença”.

Segundo o gestor, to-
dos os casos ativos são 
acompanhados pela Se-
cretaria de Saúde, seja por 
meio da assistência hos-
pitalar aos internados ou 
pelo monitoramento via 
Telemedicina para quem 
está em isolamento do-
miciliar. “O número de ca-
sos ativos é volátil. Muda 
muito todos os dias. Mas, 
precisamos ficar atentos. 
O cuidado deve ser ainda 
ainda maior nos bairros 
que lideram o ranking”, 
destacou Alessandro.

Ranking – No total, 161 
bairros da cidade têm re-
gistros de casos confirma-
dos e ativos de Covid-19.
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Quem fala que o ano 
de 2020 está per-
dido, no que diz 
respeito à econo-

mia, realmente não soube 
aproveitar as oportunida-
des. As inúmeras tentati-
vas de quarentena, muitas 
vezes frustradas, man-
têm lojas fechadas por 
um bom período. Muitos 
clientes, que tiveram seus 
empregos prejudicados, 
também podem ter redu-
zido o consumo. Entre-
tanto, olhando do ponto 
de vista macro, 2020 será 

lembrado como um ano 
de mudanças e, para mui-
tos, de forma positiva.

A ideia aqui não é fa-
lar sobre a nova forma 
de consumir, que envolve 
interação on-line, aten-
dimento personalizado e 
soluções que facilitem a 
vida do cliente (como o 
delivery e drive-thru). Es-
sas soluções já deveriam 
ter sido implantadas no 
Brasil há bastante tempo. 
Estamos atrasados nesse 
sentido. O que quero tra-
zer para discussão é o pla-
nejamento econômico de 
curto, médio e longo prazo 
- questão que muitas vezes 
não faz parte da rotina do 
empresário nacional.

Para a economia bra-
sileira, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) estima 
uma queda do Produto In-
terno Bruto (PIB) de 5,3%. 
Já o governo federal fala 
em um recuo de 4,7%. Nos 
dois cenários, a perspectiva 

é bastante negativa. Brasi-
leiros investidores da B3, 
que viram a bolsa de valo-
res bater 100 mil pontos no 
ano passado, experimenta-
ram queda de 29,90% da 
Ibovespa no mês de março, 
chegando a 73,019 pontos. 
No acumulado do ano até 
abril, a queda é de 30,31%. 
O que para uns foi prejuí-
zo, para outros esta foi uma 
grande oportunidade de se 
tornar acionista de empre-
sas com perspectivas de 
grande alta e o melhor, a 
preços bastante vantajosos. 

As crises existem e mais 
cedo ou mais tarde vão 
chegar. Não adianta fechar 
os olhos para isso, pelo 
contrário: quem antecipa 
problemas consegue traçar 
as melhores soluções para 
encará-los de frente. Se 
você sabe que a economia 
tem altos e baixos, por que 
não se organizar para perí-
odos mais difíceis? São po-
sicionamentos estratégicos 

que fazem do seu negócio 
sólido ou vulnerável.

Algumas soluções 
são capazes de reduzir 
os impactos negativos da 
macroeconomia em uma 
empresa. Quem acompa-
nha o mercado financeiro 
percebeu, por exemplo, 
a desvalorização do real 
frente ao dólar. A moeda 
norte-americana tem se 
destacado mundialmen-
te. Isso não é recente e 
tende a não sofrer mu-
danças. Por isso, uma das 
soluções que ofereço aos 
nossos clientes é a inter-
nacionalização de parte 
do patrimônio em moeda 
forte, preferencialmente 
em países desenvolvidos 
e que tende a sofrer me-
nos com as oscilações da 
economia mundial.

Para empresas familia-
res, que de acordo com o 
IBGE e o Sebrae represen-
tam mais de 90% do total 
de empresas no Brasil, 

uma boa alternativa pode 
ser as trusts. Quando cria-
do, o interessado transfere 
seus bens para o trust, que 
encaminha a administra-
ção deles para um admi-
nistrador de confiança. É 
neste momento que são 
definidas as regras que a 
instituição deverá cumprir 
em relação aos bens. São 
determinados, ainda, os 
beneficiários. A entidade 
é livre de impostos e caso 
não haja acordo quanto 
à financeira, é possível 
trocá-la. Por oferecerem 
proteção, segurança e 
privacidade, são atraen-
tes e economicamente 
mais vantajosas.

As familiares são res-
ponsáveis por cerca de 
65% do PIB brasileiro e 
empregam 75% dos tra-
balhadores nacionais, ain-
da assim, pesquisas mos-
tram que 70% delas não 
da geração do fundador e 
5% conseguem chegar à 

terceira geração.
A abertura de mer-

cado externo também é 
um caminho que pode - e 
deve - ser explorado. Dife-
rentemente do que mui-
tos pensam, essa saída é 
completamente viável e 
traz resultados interes-
santes para quem busca 
incrementar seu negócio 
e ampliar o faturamento. 
Mais uma vez, é a moeda 
estrangeira à favor do em-
preendedor brasileiro.

No Brasil, além da 
questão econômica, te-
mos uma pitada de ins-
tabilidade política, o que 
dificulta um pouco as coi-
sas. O crescimento do País 
este ano será negativo e 
não posso fechar os olhos 
para isso. Mas, indepen-
dente desses fatores, o 
planejamento empresarial 
estratégico é necessário 
e minimiza os impactos 
negativos que o ambiente 
externo podem trazer.

  Pedro Varella*
É economista e consultor financeiro 
na Aurum Global Advisory, 
empresa goiana de finanças

Um ano de oportunidades

alimentação
A marca goiana dona Raiz desenvolve a campanha “Seu melhor para o mundo”, que convida 
o consumidor, no momento de compra, a ter um novo olhar sobre a vida. São desenvolvidas 
ações voltadas para despertar nas pessoas sentimentos bons, empatia e renovação de que 
há esperança e que dias melhores virão. entre elas foram instaladas pontos de coleta para a 
doação de alimentos, itens de higiene em livros. A cada quilo de item recebido, a dona Raiz 
fará uma doação em dobro. Para quem está em casa, foram lançadas playlists especiais nos 
aplicativos de música. 

agricultura familiar
Por meio da Secretaria de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o Go-
verno de Goiás anunciou nesta segunda-feira, 20 de julho, ações e políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar no estado. entre os 
benefícios estão recursos para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos estadual 
(PAA), estimado em R$ 4 milhões, a instalação de equipamentos de internet Satelital em 
dez assentamentos rurais goianos e o lançamento do Manual de orientação para Queija-
rias Artesanais, focado na regulamentação do Selo Arte. As medidas foram anunciadas pelo 
secretário de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza 
lima Neto, durante a abertura da Semana da Agricultura Familiar em Goiás. de acordo com 
ele, é importante valorizar o trabalho desenvolvido pelos agricultores familiares no estado, 
porque eles representam 62,9% dos estabelecimentos rurais goianos e contribuem para o 
abastecimento de alimentos na mesa da população.

PiB Brasileiro é revisado Para cima
o boletim Focus, publicado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 20 de julho, revisou o 
PIB do Brasil para cima. A previsão passa agora de queda de 6,10% para baixa de 5,95% nes-
te ano. Para 2021 o estudo mantém os 3,5%. Quanto ao IPCA, neste ano deve ser mantido 
em 1,72%, enquanto o dólar deve encerrar o ano em R$ 5,20 e a Selic em 2% ao ano.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Aproveitando o cenário atual com juros baixos, financiamentos imobiliários 
facilitados e oferta de imóveis no mercado, o Fórum Goiano da Habitação, em 
parceria com entidades representantes do mercado imobiliário de Goiás, pro-
move, de 25 de julho a 1º agosto, a Feira de Imóveis Virtual 2020.  Construtoras e 
incorporadoras de Goiás ofertarão de forma online mais de 60 empreendimen-
tos com várias unidades. Ao acessar http://www.feiradeimoveisvirtual.com/, o 
consumidor tem acesso a todos os imóveis e ter o contato direto dos corretores. 
A expectativa dos organizadores é que mais de 10 mil pessoas visitem a plata-
forma e sejam gerados em torno de 400 negócios.  A Caixa Econômica Federal 
marca presença no evento e irá antecipar a análise de todos os empreendimen-
tos ofertados para viabilizar a aprovação do financiamento em até cinco dias. 
Além de juros baixos e fixos, o Imposto Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI) e o 
registro podem ser acrescidos no valor do financiamento.

mercado imoBiliário
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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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Fina anuncia plano milionário 
para ajudar natação

a Federação Interna-
cional de Natação 
(Fina) anunciou nes-

ta terça-feira (21) um plano 
global de assistência aos 
atletas de esportes aquá-
ticos. O foco principal está 
nos atletas que brigam pe-
las vagas olímpicas, mas 
outros esportistas também 

serão beneficiados.
Na ação, serão alocados 

mais de US$ 6,4 milhões, di-
vididos em três programas. 
Aproximadamente US$ 4 
milhões irão para 160 fede-
rações nacionais usarem em 
programas de treinamento, 
competições e despesas 
diárias. Outros US$ 460 mil 

serão destinados a ações de 
pesquisa capitaneadas por 
cinco organizações conti-
nentais. Por fim, um grupo 
de atletas pré-selecionados 
receberá US$ 2 milhões 
para participar de um pro-
grama da própria Fina.

O presidente da Fede-
ração Internacional de Na-

tação, Julio Maglione, disse 
que “o objetivo principal da 
organização é oferecer as-
sistência direta aos atletas 
que estão nessa reta final de 
preparação para Tóquio e os 
que estão ainda buscando 
um desenvolvimento maior 
em termos esportivos”.

Além deles, o programa 

da Escola da Fina incluirá 
outros 100 atletas de fede-
rações nacionais que não 
têm atletas brigando por va-
gas olímpicas (80 nadadores 
e 20 mergulhadores) e ofe-
recerá programas intensivos 
de treinamento em países 
como Senegal, Tailândia, 
Rússia e Estados Unidos.

Mais de 
uS$ 6 milhões 
serão colocados 
à disposição 
do esporte

Ca
rlo

s G
ar

cia


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

