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n Mesmo com pandemia, salário em dia: 
a chegada da Covid-19 a Goiás derrubou 
a arrecadação do Estado, mas não impe-
diu que o governador Ronaldo Caiado 
heroicamente continuasse pagando a 
folha dentro do mês trabalhado.

n Um partido denominado democracia 
Cristã não pode lançar um maluco como 
gustavo gayer, agressor de enfermeiras 
em Brasília, como candidato a prefeito 
de goiânia. Não tem sentido. Não seria 
democrático nem cristão.

n Dizem que Maguito Vilela se ajoelhou 
para o governador Ronaldo Caiado, no 
afã de eliminar arestas para o seu esfor-
ço de se candidatar a prefeito de Goiânia 
no lugar da reeleição de Iris Rezende. 
Mas parece que não vai dar em nada.

n a máquina judiciária estadual está 
superando as restrições impostas pela 
Covid-19 e voltando aos poucos a funcio-
nar. Ruim para o ex-governador Marconi 
Perillo, que tem processos no ponto de 
produção de sentenças condenatórias.

n Há um zunzum em Anápolis sobre a 
retomada da candidatura a prefeito do 
deputado estadual Antônio Gomide, do 
PT. Se for verdade, Roberto Naves pode 
dar adeus à reeleição. A surra nas urnas 
seria na base de 3 a 4 votos por um. 

n o deputado estadual Cláudio Meirelles 
aquietou-se. depois de ser contaminado 
pela Covid-19, recolheu-se em isolamen-
to e nunca mais foi visto ou mesmo apa-
receu no noticiário sob qualquer pretex-
to. e ele vivia na mídia.

n O ex-ministro e atual secretário de 
Transportes de São Paulo Alexandre 
Baldy adotou um pragmatismo ra-
dical na sua carreira política: já foi 
Marconi Perillo, apoiou Daniel Vilela 
em 2018 e agora fechou com o go-
vernador Ronaldo Caiado.

n o entorno do prefeito de aparecida 
gustavo Mendanha garante que a sua 
candidatura a governador em 2022 vai 
acontecer, dentro ou fora do MdB e 
apesar da sua proximidade com o ex-
-deputado daniel Vilela e o pai Maguito.

n Pesquisas que aterrissaram no Pa-
lácio das Esmeraldas mostram que o 
forte de Ronaldo Caiado é a imagem 
de gestor rigoroso e honesto. Os 
que cobram “obras” parecem não 
perceber que os eleitores associam 
“obrismo” com corrupção.

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

Digamos assim: todas as pendências, dúvidas e demais questões sobre o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus em Goiás estão resolvidas, dentro do que é possível, indo desde a estrutura médica 
para socorrer os pacientes até os detalhes sobre o funcionamento geral da economia, restando um 
único item a oferecer alguma dificuldade quanto ao seu equacionamento. Trata-se da retomada do ca-
lendário escolar, envolvendo quase um milhão de crianças, jovens e adultos, indo desde a pré-escola até 
o ensino superior, passando pelo ensino de 1º e 2 Graus. Ninguém sabe, não só no Estado ou no Brasil, 
como também no resto do mundo, como esse desafio deve ser encarado e menos ainda há notícias de 
uma solução que tenha resolvido os interesses educacionais das famílias quantos aos seus filhos diante 
da necessidade de conter a propagação da nova doença. O governador Ronaldo Caiado, como médico, já 
deu a sua opinião e parece estar certo: aulas presenciais, só quando houver a certeza de uma vacina efi-
caz e, até lá, o melhor é se contentar com o ensino à distância, mesmo com todas as dificuldades em se 
tratando da deficiência de acesso à internet, como ocorre por toda a parte no país e Goiás não é exceção. 

Estudos mostram que a multiplicação da Covid-19 encontraria as suas condições mais favoráveis com salas e corredores repletos de 
estudantes, professores e funcionários. Um único aluno, em três dias, pode chegar a contaminar 18 mil outras pessoas, pelo con-
tágio em progressão geométrica. Todos os esforços despendidos até agora estariam desperdiçados em pouco tempo, com a pro-
vável perda o controle através do funcionamento normal das escolas – que, com certeza, é absolutamente inviável, por enquanto.
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VaNDERlaN aDota EStRatÉGia DE EMENDaS oRÇaMENtÁRiaS QUE DERRotoU lÚcia
O ex-senador Vanderlan Cardoso tomou gosto pela promoção de eventos para repassar suas emendas orçamentárias a municípios e entidades beneficia-
das, como, por exemplo, reuniões com prefeitos ou então com instituições filantrópicas. A mesma estratégia foi usada como uma constante ao longo dos 
dois mandatos da ex-senadora Lúcia Vânia, que chegou a gastar tempo entregando tratores e ambulâncias no interior, mas acabou falhando ao não dar 
consistência ao seu mandato e ao decair politicamente para a condição de despachante de luxo para liberar em Brasília. grande parte da derrota que ele 
tomou nas urnas, em 2018, pode ser atribuída a esse caminho, que não é bem o papel de um senador da República. Vanderlan caiu no mesmo engodo.

EcoNoMiSta caRloS EDUaRDo cooRDENa plaNo DE MaGUito paRa GoiÂNia
a equipe que monta o plano de governo para sustentar o eventual lançamento de Maguito Vilela para a prefeitura de goiânia, caso Iris Rezende desista da reeleição, começou a se reunir 
no escritório de advocacia de Maguito, em um prédio na divisa da capital com Aparecida, mas cresceu tanto que precisou de mais espaço e foi transferida para as instalações do luxuoso 
e discreto Hotel Alphapark. Que, aliás, fica bem próximo aos endereços tanto do pretenso candidato quanto do seu filho Daniel Vilela, no requintado Condomínio Alphaville. 
os trabalhos seguem sob coordenação do economista Carlos eduardo de Paula, ex-secretário de Finanças da prefeitura de aparecida nos dois mandatos de Maguito.

aSSEMBlEia REaBRE, MaS Vai coNtiNUaR SoB REGiME DE SESSÕES ViRtUaiS
A Assembleia Legislativa reiniciou as suas atividades, após o recesso de julho, mas vai funcionar a meia carga, isto é, com poucos funcionários presentes no prédio da Alameda 
dos Buritis e sem a realização de sessões presenciais. O modelo adotado pelo presidente Lissauer Vieira para reunir os deputados à distância mostrou-se tão ou mais eficaz 
que as sessões diretas no plenário. o Poder foi extremamente produtivo durante os meses da pandemia e não descumpriu em momento algum com as suas obrigações 
e responsabilidades. Nos processos em que houve necessidade da decisão dos 41 deputados, eles não falharam, não houve atrasos e tudo foi resolvido de acordo com os 
interesses da população. Se a pandemia amenizar até o início de setembro, pode ser que as atividades face a face dos senhores parlamentares voltem ao normal. Se...

FlÁVia MoRaiS: capaciDaDE E MatURiDaDE paRa aDMiNiStRaR tRiNDaDE
Há um movimento em Trindade para unificar a oposição ao prefeito Jânio Darrot em torno da candidatura de deputada federal Flávia Morais, do 
PDT, sem sombra de dúvidas hoje o nome de maior respaldo eleitoral na cidade e a melhor alternativa para aproveitar o escorregão de Jânio Dar-
rot ao lançar o vereador Marden Jr. para a sua própria sucessão, sem considerar a sua falta de densidade e inexperiência para a missão. Depois de 
mandatos na Assembleia e na Câmara, Flávia Morais é indiscutivelmente alguém que reúne capacidade e maturidade para assumir a prefeitura 
da capital da fé e garantir para a cidade a projeção e a administração qualificada exigidas como um grande centro urbano e município de grande 
destaque em Goiás – e também evitando que a oposição local se divida e deixe passar a chance de assumir o controle em Trindade.

SENaDoR caNEDo: iZaURa caRDoSo SÓ DEFiNE caNDiDatURa NoS ÚltiMoS MiNUtoS
Daqui até o início de setembro, que é quando se encerra o prazo para as convenções partidárias que vão oficializar os candidatos a prefeito, a expectativa 
será grande em senador Canedo: o senador Vanderlan Cardoso vai lançar ou não a sua mulher Izaura para a prefeitura? ele guarda silêncio sobre a sua 
decisão e parece propenso a manter o suspense até os minutos finais. 

BaSE GoVERNiSta UNiDa, ESSa É a pRioRiDaDE DE caiaDo paRa a ElEiÇÃo MUNicipal
a reunião do governador Ronaldo Caiado com representantes dos partidos da sua base de apoio deixou bem claro, para todos os presentes, que ele, Caiado, 
faz questão de união para disputar as eleições nas maiores cidades do estado e que, nesse sentido, está pronto para participar das discussões entre as 
lideranças locais para que se produza um candidato de consenso – não permitindo assim a abertura de brechas para eventualmente favorecer a oposição. 
esse foi o recado do governador, pronto para arregaçar as mangas e intervir nas articulações municipais. 

Volta ÀS aUlaS poDE poR a pERDER toDoS oS ESFoRÇoS
FEitoS atÉ aGoRa E pRopaGaR a coViD-19 SEM coNtRolE
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Oficializada a Secretaria da Retomada 
com posse e anúncio de ações

Se hoje as consequên-
cias do enfrentamen-
to ao coronavírus já 

são desafiadoras, elas se-
rão ainda maiores e igual-
mente impactantes depois 
que a contaminação for 
controlada. É pensando 
nos desafios que o “novo 
normal” vai impor, espe-
cialmente às cadeias pro-
dutivas, e para reforçar as 
engrenagens da gestão 
de modo a melhor enca-
rá-las, é que o Governo de 
Goiás, mais uma vez, foi 
pioneiro e inovador.

O governador Ronaldo 
Caiado assinou, na manhã 
desta terça-feira (4/8), o 
decreto que oficializa a 
Secretaria da Retomada, 
primeira estrutura de Es-
tado no Brasil, com sta-
tus de secretaria, voltada 
especificamente à recu-
peração da economia no 
pós-pandemia.

“A retomada não tem o 
objetivo da vaidade, mas 
de planejamento, com so-
lidariedade e amor ao pró-
ximo. Nossa gestão é feita 
com espírito público, onde 
todos os homens e as mu-
lheres que compõem o go-
verno têm dois órgãos que 
funcionam entrelaçados, 
muito fortes: o cérebro e o 
coração. Diferentes de ou-
tros, que tinham o cérebro 
ligado ao seu próprio bol-
so”, frisou o governador 
que considera esta uma 
de suas maiores missões 
no decorrer de 1 ano e 7 
meses de governo.

“Fomos o primeiro Es-
tado do País a tomar essa 
decisão para, com uma 
junção de esforços, poder-
mos estender a mão ao ci-
dadão, para que ele possa 
amanhã comandar a sua 
própria vida. Tem exigido 

de todos nós uma dedica-
ção e um carinho muito 
grande”, completou Caiado.

União, colaboração e 
integração serão os pila-
res que vão sustentar a 
Secretaria da Retomada, 
conforme colocou, ins-
tantes antes da posse o 
ex-subsecretário de Fo-
mento e Competitividade 
da Secretaria de Indústria 
e Comércio (SIC), César 
Moura (foto), que a partir 
de agora será o responsá-
vel pela pasta.

“Desde o começo da 
pandemia, ficou claro 
para todos nós que a re-
alidade mudaria de forma 
drástica e muito rápida, 
e não podemos ficar pa-
rados. Será nosso papel 
criar conexões, acelerar 
a retomada do Estado de 
Goiás. Vamos trabalhar 
para identificar oportu-
nidades e firmar parce-
rias, com foco nas regiões 
mais afetadas”, detalhou.

A presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais,  
primeira-dama Gracinha 
Caiado, o momento é de 
unir esforços para superar 
os próximos desafios. “To-
dos sabemos que por onde 
esse vírus passou, deixou 
sequelas. Então, vocês ve-
jam a minha alegria de 
hoje estarmos aqui, tratan-
do da retomada do Estado 
de Goiás. Isso é maravilho-
so porque nós sabemos o 
quanto Goiás é rico, tem 
capacidade. Então, eu 
não poderia deixar de 

fazer esse cumprimento, 
Ronaldo, quando você 
me disse: ‘Vamos criar a 
Secretaria da Retomada, 
porque Goiás vai saber 
sair disso’”, completou.

Ao fazer uso da palavra, 
o vice-governador Lincoln 
Tejota se solidarizou com 
as famílias enlutadas no 
Estado. Afirmou que, em 
um momento “sombrio 
como este”, a falta de pers-
pectivas se torna um agra-
vante. Mas que elas, asse-
gurou, serão vencidas com 
ações a exemplo desta de-
terminação de Caiado que 
criou a Secretaria de Reto-
mada. “Temos que dar res-
posta rápida aos goianos, 
além de proteger o povo, a 
Saúde e a Economia.” Tejo-
ta destacou a sinergia que 
existe nas pastas da Admi-
nistração Estadual neste 
sentido. “Entendemos que 
o governo tem que ser 
uno. Este momento não 
atinge só o empresário, 
atinge a todos nós. Por 
isso é importante mãos 
dadas. Juntos podemos 
muito mais”, completou.

Ações
O anúncio de criação da 

Secretaria da Retomada e 
a nomeação de César fo-
ram concomitantes a duas 
importantes ações. Uma 
delas, a destinação de R$ 
4 milhões, via Secreta-
ria da Agricultura à nova 
Pasta, para aquisição de 
produtos da agricultura 
familiar, em todo Estado, 
que serão destinados a 
instituições de caridade 
indicados pelo Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS).
“É uma oportunidade 

imensa de celebrar a reto-
mada da nossa Economia, 
mas também promover 
um importante trabalho 
que tem sido em prol do 
setor agropecuário de 
nosso Estado. A gente tem 
a convicção do papel im-
portante para a retomada 
deste segmento, que gera 
emprego e renda nos 246 
municípios, agregando 
com a industrialização”, 
destacou o secretário de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento 
(Seapa), Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto

Também foi assinado 
protocolo de intenções 
entre Governo de Goiás e 
a Ambev (multinacional do 
setor de bebidas) para for-
talecimento da cadeia pro-
dutiva da mandioca. A em-
presa vai criar uma marca 
de cerveja goiana a partir 
da fécula da mandioca e, 
inicialmente, vai comprar 
a produção nas cidades de 
Cavalcante, Flores de Goi-
ás e Posse, na Região Nor-
deste do Estado. 

“A Ambev tem uma re-
lação de longa data com 
Goiás, com uma fábrica 
aqui desde a década de 
1960. Estamos numa crise 
sem precedentes e Ambev 
tem mudado o seu mind-
set, entrado nessa crise de 
corpo inteiro, para ajudar 
a comunidade brasileira a 
passar por ela”, disse o pre-
sidente da cervejaria, Jean 
Jereissati, citando algumas 
ações da marca, como mu-
dança de uma unidade que 

produzia cerveja e passou 
a fabricar álcool em gel.

“Queríamos adicionar 
neste plano um projeto 
específico para Goiás” con-
tinuou. A ideia que surgiu 
foi o desenvolvimento de 
uma cerveja local, “feita de 
goiano para goiano”. Se-
gundo Jereissati, o projeto 
ainda está no papel, com 
o nome e receita do pro-
duto a serem definidos. A 
gente estudou jabuticaba, 
pequi, mandioca como in-
gredientes dessa cerveja, 
tendo sido a raiz escolhi-
da por sua importância 
local. “Espero que esse 
projeto seja uma marca 
duradoura, que toque o 
coração do goiano e que 
a gente, de alguma forma, 
ajude nesse processo de 
retomada da economia.”

Entre as metas estabe-
lecidas para a Secretaria 
da Retomada estão as de 
diminuir o impacto negati-
vo causado pela pandemia 
do na economia goiana, 
tendo trabalhador goia-
no como foco, com ações 
de estímulo à criação de 
emprego, atividades eco-
nômicas e ao empreende-
dorismo. Parcerias com ou-
tras secretarias estaduais, 
empresas e autarquias do 
Estado de Goiás também 
estarão no escopo, a fim 
de acelerar a execução 
das iniciativas aprovadas, 
além de acompanhar o 
andamento dos projetos. 
trabalhar para avançar 
no crédito subsidiado do 
Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste para obter 
capital de giro necessário 

para a sobrevivência das 
pequenas empresas.

A Secretaria da Reto-
mada assumirá atribuições 
que eram das secretarias 
de Desenvolvimento So-
cial (Seds), de Desenvolvi-
mento Econômico e Inova-
ção (Sedi), e de Indústria e 
Comércio (Sic), e que estão 
relacionadas especifica-
mente à geração de em-
prego, renda e qualificação 
profissional. A Secretaria 
da Retomada não prevê 
mais custos à adminis-
tração estadual, devido à 
reorganização de cargos, 
como o de superintenden-
tes, diretores e gerentes.

O presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), Lissauer 
Vieira, destacou que sob 
a coordenação e as de-
terminações de Caiado, 
o Estado, mais uma vez, 
saiu na frente de todas 
as outras unidades da 
Federação. “Dentro da 
gestão pública, precisa-
-se ter coragem e plane-
jamento. É o que vejo em 
suas ações, com toda a 
sua equipe de governo”, 
afirmou, reiterando que 
a proatividade, ainda no 
início da pandemia, com 
os primeiros decretos de 
quarentena, foram deci-
sivos. “Ações importantes 
para nós, hoje, estarmos 
aqui criando uma Secre-
taria que visa a retomada 
econômica, pensando em 
políticas públicas, sociais, 
olhando para as regiões 
mais vulneráveis, mas 
não deixando de atender 
o setor produtivo.”

solenidade 
marcou a posse 
de César Moura 
e anúncio de 
R$ 4 milhões, 
via seapa, 
para compra 
de produtos 
da agricultura 
familiar
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aparecida de Goiânia

Ações da Saúde no enfrentamento à 
pandemia salvam mais de 430 vidas

no último 16 de 
junho, a Prefeitu-
ra de Aparecida 

de Goiânia promoveu 
uma videoconferência 
com diversos especia-
listas para debater as 
estratégias adotadas 
pela cidade no combate 
ao Coronavírus. Os pes-
quisadores da Universi-
dade Federal de Goiás 
(UFG), Cristiana Toscano 
e Tiago Rangel, parti-
ciparam do encontro e 
apresentaram um mode-
lo de simulação para a 
cidade. Segundo eles, se 
o índice de isolamento de 
Aparecida permanecesse 
na média de 35,5%, no 
dia 31 de julho a cidade 
teria 600 óbitos acumu-

lados em decorrência da 
Covid-19. Contudo, o mu-
nicípio fechou o mês com 
169 mortes. A redução se 
deve às ações adotadas 
pela Prefeitura a partir do 
mês de março, que aliam 
testagem em massa, mo-
nitoramento precoce, am-
pliação de leitos e esca-
lonamento intermitente 
regionalizado.

De acordo os pesqui-
sadores da UFG, o mode-
lo de simulação leva em 
consideração todo o me-
canismo de funcionamen-
to da Covid-19 e a forma 
como ela afeta os pacien-
tes, sendo “mais preciso 
e realista do que outras 
estimativas”. O grupo da 
Universidade customizou 

o modelo para Apareci-
da e avaliou sua eficácia. 
Segundo Rangel, o siste-
ma reproduziu o passado 
de forma muito acertada 
possibilitando sua valida-
ção e a criação de hipó-
teses e cenários futuros. 
Dessa forma, a pesquisa 
projetou 600 óbitos até 
o dia 31 de julho e uma 
demanda hospitalar de 
até 365 leitos de Unida-
de de Tratamento Inten-
sivo (UTI) por dia.

“Há mais ou menos 45 
dias, os pesquisadores 

da UFG nos apresenta-
ram projeções bastante 
preocupantes que parti-
ram de um estudo muito 
sério e preciso. Porém, 
Aparecida tem feito o 
dever de casa e desde 
meados de março inves-
timos em testagem em 
massa, monitoramento 
adequado e cuidado efi-
caz. Em junho, iniciamos 
o escalonamento inter-
mitente regionalizado 
para melhorar o índice 
de isolamento social 
sem parar a Economia. 

Ou seja, são cinco meses 
de um conjunto de es-
forços e ações que mu-
daram o futuro da nos-
sa cidade, previsto pela 
Universidade. Hoje, po-
demos afirmar que pelo 
menos 430 vidas foram 
salvas e que o nosso 
sistema de Saúde não 
colapsou”, avaliou o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Estratégias que 
mudam o futuro

Segundo o secretário 

de Saúde, Alessandro 
Magalhães, no dia 31 
de julho o município já 
havia realizado cerca de 
52 mil testes do tipo RT-
-PCR, padrão ouro para 
diagnóstico da Covid-19. 
“São dois drive-thrus 
para realização do exa-
mes e dez unidades de 
saúde, entre UPA´s e 
UBS´s, que disponibili-
zam o serviço. Nós tam-
bém realizamos em do-
micílio a busca ativa de 
pacientes com sintomas. 
Aparecida é a cidade 
que mais testa em Goiás. 
Uma estratégia que per-
mite o diagnóstico pre-
coce, com o consequen-
te isolamento do doente 
e quebra da cadeia de 
transmissão. Além dis-
so, todos os pacientes 
diagnosticados com Co-
ronavírus são monitora-
dos pela Telemedicina. 
Se for do grupo de risco, 
eles ainda passam por 
uma bateria de exames 
a cada 48h e levam 
para casa um oxímetro. 
Dessa forma, consegui-
mos identificar qual-
quer piora no quadro 
clínico de forma rápida 
e segura para iniciar o 
tratamento adequado”.

Pesquisadores da UFg projetavam 
600 óbitos acumulados para a cidade 
até o fim de julho, em decorrência 
da Covid-19. Mas, com ampla 
testagem, monitoramento adequado, 
ampliação de leitos e escalonamento 
regional, a cidade conseguiu reduzir 
drasticamente esse número
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linhas cortantes

GCM bate recorde em apreensão de material com cerol
Balanço parcial da opera-
ção “Pipa sem Cerol”, re-
alizada pela Guarda Civil 
Metropolitana em Goiânia, 
tem números surpreen-
dentes. Foram apreendi-
das cerca de 1.562 pipas 
e mais de 2.500 latas de 
linhas com cerol, aproxi-
madamente 750 quilôme-
tros de material cortante, 
durante todo o período da 
pandemia da COVID-19.

Desde o mês de mar-
ço, a GCM vem atendendo 
ocorrências relacionadas ao 
uso de cerol e outras linhas 
cortantes com um aumen-
to de 79% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. Em 2019 foram 
159 contra 285 neste ano.

De acordo com o coman-
dante da GCM, Wellington 
Paranhos, a corporação 
vem realizando, há onze 
anos, a campanha contra o 

uso do cerol, trabalhando 
para evitar acidentes, que 
muitas vezes são fatais.

“Em relação ao material 
recolhido pelas equipes, 
em 2017 foram 184 latas/
carretéis, o equivalente a 
300 mil metros de linhas; 
em 2018 foram 600 latas/
carretéis, com 700 mil me-
tros do material cortante; 
em 2019 foram apreendi-
das 110 mil metros, uma 
queda significante. Porém, 
este ano tivemos uma  
surpresa com um número 
maior de apreensão des-
se material, onde acredi-
tamos que seja devido ao 
tempo ocioso das pesso-
as em casa”, frisa.

Para se ter uma ideia 
da quantidade de material 
apreendido, se fosse colo-
cado em linha reta, daria 
750 km, uma distância de 
Goiânia ao município de 

Correntina, na Bahia.
Vale ressaltar que todo 

o material recolhido é en-
viado para a empresa par-
ceira da corporação Magia 
do Papel que recicla parte 
desse material e descarta 
o que não pode ser reu-
tilizado como carretéis 
contendo cerol, linha chi-
lena, indonésia e linha 
de anzol e faz doação do 
material reciclado à co-
munidade carente, como 
pipas e linhas puras.

Segundo o Observató-
rio de Violência e Seguran-
ça da GCM, as regiões com 
maior número de ocorrên-
cias até o momento são: 
Noroeste com 57; Leste 
com 47; Oeste tem 46; Su-
doeste com 45; Norte tem 
40; Central com 28 e Sul 
com 22 totalizando 285 
ocorrências desde março 
até 2 de agosto.
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projeto

Aplicativo de reunião online aproxima 
cooperados do Sicoob Engecred

diretor administra-
tivo-financeiro da 
Porto Belo, Fábio de 

Paula Neves é associado 
Sicoob Engecred há quase 
uma década – tanto como 
pessoa física quanto jurídi-
ca. Neste período, segundo 
ele, a maior satisfação é 
ser atendido de maneira 
personalizada pelos pro-
fissionais da cooperativa. 
“Sempre que preciso falar 
com meu gerente, é na 
hora. Está sempre disponí-
vel, independente do meio 
de comunicação”, afirma.

A pandemia de Covid-19 
obrigou o distanciamento 
social, mas não atrapalhou 
o relacionamento perso-
nalizado dos cooperados 
com o Sicoob Engecred. 
O Departamento de Tec-
nologia da cooperativa 
desenvolveu um projeto 
de videocolaboração para 
que os gerentes de aten-
dimento possam se reunir 

com os associados ou futu-
ros associados virtualmen-
te. As salas de vídeo foram 
implantadas por meio de 
uma robusta plataforma 
de videoconferências com 
diversas funcionalidades, 
como compartilhamento 
de tela, gravação de we-
binars, acesso via tele-
fone e upload de reuni-
ões na nuvem.

Fábio de Paula já parti-
cipou de reuniões com seu 
gerente de atendimento 
por meio desta nova pla-
taforma. “O vídeo facilita o 
entendimento sobre o que 
está sendo desenvolvido 
pela cooperativa, as so-
luções para as demandas 
ou o resultado de sobras. 
O atendimento continua 
de excelência, mesmo vir-
tualmente”, elogia.

Cada gerente tem sua 
própria sala virtual no pro-
grama e autonomia para 
realizar as reuniões no 

momento em que achar 
necessário. Ele pode convi-
dar quantas pessoas consi-
derar relevante para entrar 
na sala. Os mais variados 
assuntos são tratados nas 
reuniões, como apresenta-
ção de produtos, serviços e 
prestação de contas. “A ideia 
era viabilizar o atendimento 
e facilitar a realização de 
novos negócios. Com a pre-
missa de segurança e ga-
rantia das informações tra-
fegadas, nós licenciamos o 
aplicativo de maneira indi-
vidualizada aos gerentes 
de relacionamento”, ex-
plica o gerente de Tecno-
logia do Sicoob Engecred, 
Rodrigo Escorcio.

Gerente de Relaciona-
mento, Wendel Rodrigues 
Alves Ferreira afirma que as 
salas garantem não apenas 
a proximidade e o atendi-
mento personalizado da 
cooperativa, mas também 
alcance a associados que 

tinham dificuldades em se 
reunir presencialmente.

“Alguns cooperados, em 
virtude do tipo de traba-
lho, tinham dificuldade de 
agenda para reuniões pre-
senciais. Outro problema 
era que, durante as visitas, 
nem sempre conseguía-
mos falar simultaneamen-
te com todos os profissio-
nais agendados, pois eles, 
muitas vezes, estavam em 
locais diferentes. Hoje, com 
a sala virtual, conversamos 
com todos ao mesmo tem-
po. É uma mudança de 
paradigma, já que, mesmo 
em momentos de isola-
mento social, continuamos 
ao lado de nosso coopera-
do, prestando atendimento 
personalizado e ouvindo 
suas demandas. Podemos 
concluir que os aplicativos 
de reunião surgem como 
instrumentos que não vão 
embora com o fim da pan-
demia”, conta Wendel.

Projeto de videocolaboração permite reunião entre gerentes de 
atendimento e associados, com segurança e personalização Di
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dia dos pais

Levantamento da FCDL-GO indica 
preferência por presentes de até R$ 100
Para não deixar o Dia dos 
Pais passar em branco, os 
filhos tendem a investir 
neste ano em presentes 
mais simples, com valo-
res que vão de R$ 10 a 
R$ 100. É o que aponta 
um levantamento feito 
na semana passada com 
as 65 CDLs (Câmaras de 
Dirigentes Lojistas) do 
estado de Goiás.

A enquete foi realizada 
pela FCDL-GO (Federação 
das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas do Estado de 
Goiás). De acordo com 
o levantamento, 42,5% 
das CDLs acreditam que 
o ticket médio de venda, 
ou seja, o valor médio de 
cada compra, deve ficar 
entre R$ 10 e R$ 100.

Uma parcela de 40% 
das CDLs acredita que 
os filhos serão um pouco 
mais generosos neste Dia 

dos Pais, investindo em 
presentes que custam de 
R$ 100 a R$ 500.

Com a reabertura do 
comércio, as Câmaras de 
Dirigentes Lojistas espe-

ram uma movimentação 
expressiva de consumido-
res nas lojas em Goiânia e 

no interior. Para 65% das 
CDLs, o principal canal de 
vendas neste Dia dos Pais 
será o das lojas físicas, as 
vendas presenciais.

“Por tradição, a maioria 
dos consumidores prefe-
re ir às compras no Dia 
dos Pais pessoalmente. 
Mas neste ano, tendo 
em vista a pandemia da 
Covid-19, essa tendência 
mostra que os clientes 
estão se sentindo se-
guros para sair de suas 
casas e irem até os co-
mércios, que têm toma-
do todas as precauções 
no combate à doença”, 
analisa o presidente da 
FCDL-GO, Valdir Ribeiro.

Os consumidores pa-
recem estar fazendo sua 
parte na prevenção ao 
novo coronavírus. Tanto é 
que, na avaliação de 70% 
das CDLs, neste mês de ju-

lho, após a reabertura do 
comércio, todos os clientes 
seguiram nas lojas os pro-
tocolos estipulados pelo 
Governo de Goiás.

Comerciantes 
estão otimistas

Mais da metade das 
CDLs de Goiás mostra 
otimismo para as vendas 
do Dia dos Pais deste 
ano. Enquanto 30% de-
las espera aumento no 
faturamento de 1% a 
10%, outra parcela, tam-
bém de 30%, confia num 
crescimento nas vendas 
de 10% a 50% até o pró-
ximo domingo (09).

A enquete da FCDL-GO 
teve como público-alvo 
também 17 ACIs (Asso-
ciações Comerciais e In-
dustriais) espalhadas por 
todo o estado de Goiás.
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saúde

Reino Unido corre risco de segunda 
onda de covid-19 duas vezes maior

o Reino Unido terá 
uma segunda onda 
de covid-19 no pró-

ximo inverno do Hemisfé-
rio Norte duas vezes mais 
ampla do que o surto ini-
cial se reabrir as escolas 
sem um sistema mais efi-
ciente de testes e rastrea-
mentos, segundo um estu-
do publicado ontem (4).

Pesquisadores do Uni-
versity College e da Esco-

la de Higiene e Medicina 
Tropical de Londres mode-
laram o potencial impacto 
de disseminação do coro-
navírus se as escolas fo-
rem reabertas, em período 
integral ou meio-período, 
permitindo que os pais 
voltem ao trabalho.

Concluíram que a se-
gunda onda pode ser evi-
tada se 75% das pessoas 
com sintomas forem iden-
tificadas e testadas e 68% 
de seus contatos forem 
rastreados, ou se 87% das 
pessoas com sintomas fo-
rem identificadas, e 40% 
dos contatos, testados.

“No entanto, também 
prevemos que, na ausência 
de uma cobertura suficien-

temente ampla para tes-
tagem-rastreamento-iso-
lamento, a reabertura das 
escolas acompanhada da 
reabertura da sociedade 
em todos os cenários pode 
induzir uma segunda onda 
de covid-19”, afirmou o es-
tudo, publicado no jornal 
científico The Lancet Child 
and Adolescent Health.

“Os resultados de nos-
so modelo sugerem que 
a completa reabertura das 
escolas em setembro de 
2020, sem uma estratégia 
eficiente de testagem-
-rastreamento-isolamento 
resultaria em uma taxa R 
acima de 1 (em que uma 
pessoa infectada trans-
mite o vírus para pelo 

menos mais uma pessoa) 
e em uma segunda onda 
de infecções que chegaria 
ao pico em dezembro de 
2020 e seria 2 ou 2,3 vezes 
maior do que a onda origi-
nal de covid-19.”

A autora principal do 
estudo, Jasmina Pano-
vska-Griffiths, disse que 
o sistema de testagem e 
rastreamento da Inglater-
ra estava chegando atu-
almente a apenas 50% 
dos contatos das pessoas 
que testaram positivo.

Panovska-Gri f f i ths , 
professora de modela-
gem matemática na Uni-
versity College de Londres, 
disse à rádio BBC que os 
piores cenários ainda po-

dem ser evitados.
“O importante do que 

descobrimos é que é pos-
sível evitar uma segunda 
onda da epidemia se um 
determinado número de 
pessoas com infecções sin-
tomáticas for diagnostica-
da. Seus contatos podem 
ser rastreados e efetiva-
mente isolados”, disse.

“Somos o primeiro es-
tudo que quantificou isso, 
o quanto isso precisa ser 
feito no Reino Unido.”

Escolas no Reino Uni-
do fecharam em março, 
durante a quarentena na-
cional, exceto para crian-
ças de trabalhadores es-
senciais, e reabriram para 
um pequeno número de 

alunos em junho.
No entanto, o governo 

diz que todos os alunos 
voltarão às escolas ao re-
dor do Reino Unido até o 
começo de setembro, com 
o primeiro-ministro Boris 
Johnson dizendo que essa 
é uma prioridade do país.

“Eu acho que todos 
aceitamos que o teste e 
rastreamento é um progra-
ma que precisa continuar a 
melhorar. Há total humil-
dade do governo em rela-
ção a isso”, disse o ministro 
júnior de governos locais 
Simon Clarke, à rádio BBC.

“Aceitamos completa-
mente que precisamos 
continuar a fazer esses nú-
meros subirem”, disse.

surto pode surgir 
no próximo 
inverno do 
Hemisfério Norte
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Militares brasileiros em Beirute estão bem, diz Marinha
A Marinha do Brasil in-
formou ontem (4) que os 
militares que compõem a 
Força Tarefa Marítima da 
corporação, em Beirute, 
estão bem e não foram 
atingidos pela grande ex-
plosão ocorrida na região 
portuária da capital do 
Líbano, há algumas horas.

“A Fragata Independên-
cia encontra-se operando 
no mar, normalmente. O 
navio estava distante do 
local onde ocorreu a ex-

plosão. Outras informa-
ções serão passadas tem-
pestivamente”, informou 
o Centro de Comunicação 
Social da Marinha, em 
nota à imprensa.

A explosão ocorreu 
na região portuária de 
Beirute, onde existem 
armazéns que abrigam 
explosivos, informou a 
agência Reuters. Pelo 
menos dez mortes já fo-
ram confirmadas pelas 
autoridades locais.
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empreendedorismo
Já estão abertas as inscrições para a segunda edição em goiânia do maior programa de acelera-
ção de ideias, startups na fase early (inicial) e spin off (projetos de inovação dentro de empresas 
já constituída), o Founder Institute Goiânia Virtual 2020. As inscrições podem ser feitas gratuita-
mente pelo endereço fi.co/apply/goiania até 23 de agosto. Em Goiânia, o Founder Institute conta 
com a parceria do Instituto Gyntec Academy, maior hub de inovação do Centro-Oeste.

dia dos pais
Para comemorar o Dia dos Pais, o Shopping Cerrado lança a campanha “Pais Especiais, 
Cervejas Também” com descontos e brindes para quem comprar nas lojas físicas ou 
pelo site, por meio do OnStores (www.onstores.com.br). Cada R$ 150,00 em compras 
dá direito a cupom que poderá ser trocado por um kit da Cerveja Seresta contendo: 
uma cerveja Seresta Leviana Hop Lager (garrafa 500 ml), uma cerveja Seresta Ciumen-
ta Weiss (garrafa 500 ml), uma sacola e dois porta-copos da marca. Quem optar em 
comprar o presente do papai pelo site OnStores, além do brinde a cada R$ 150,00 em 
compras, ainda contará com descontos de 10% em todos os produtos oferecidos no 
ambiente virtual do Shopping Cerrado e entrega grátis para a região metropolitana de 
Goiânia, em um raio de até 30km do shopping. 

resultados
A Standard & Poor’s, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do 
mundo, avalia o rating de crédito, em escala global, para os próximos 12 meses do Sicre-
di em BB- com perspectiva estável. A indicação de perspectiva estável reflete a tendên-
cia de manutenção do rating em longo prazo, mesmo em um cenário de incertezas na 
economia brasileira por causa dos impactos da pandemia de covid-19. É a primeira vez 
que a instituição consta na classificação global da agência. Entre os fatores levados em 
consideração na avaliação está o fato de que o Sicredi é uma rede integrada que provê 
o apoio necessário entre suas cooperativas. Ainda, a S&P destacou que a instituição 
continua fortalecendo seu modelo de negócio cooperativo e ampliando o número de 
associados, assim como o escopo geográfico das cooperativas. A agência ainda destaca 
que o Sicredi reporta crescimento médio de mais de 20% nos últimos anos, acima da 
média do mercado. Apesar do forte crescimento, a entidade conseguiu manter níveis 
confortáveis de capitalização graças aos sólidos resultados dos últimos anos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Na Estácio Goiás vestibular é lição de solidariedade. O Megavestibular Solidário, além de 
possibilitar condições especiais para o ingresso em diversos cursos de graduação, convi-
da todos os candidatos a doarem, nos dias 07 e 08 de agosto, alimentos não perecíveis 
para contribuir com a população em situação de vulnerabilidade social. Além disso, os 
calouros que participarem do Megavestibular Solidário terão 70% de desconto no 
primeiro semestre e 50% no valor das mensalidades durante toda a graduação. As 
inscrições para o vestibular são gratuitas e as avaliações poderão ser agendadas di-
retamente no link inscricoes.estacio.br ou pelo telefone (62) 98599-6892.

megavestibular solidário

bolsa de valores

Dólar fecha em queda de 0,57% 
depois de encostar em R$ 5,40
num dia de volatili-

dade no mercado 
financeiro, o dólar 

recuou 0,57% depois de 
operar em alta durante 
boa parte da sessão e en-
costar em R$ 5,40. A bolsa 
de valores chegou a subiu 
durante a manhã, mas re-
verteu o movimento e en-
cerrou com queda.

O dólar comercial en-
cerrou esta terça-feira 
(4) vendido a R$ 5,284, 
com recuo de R$ 0,03 
(-0,57%). Durante a ma-
nhã, a divisa operou em 
alta, atingindo R$ 5,38 
na máxima do dia, por 
volta das 10h. A cotação 
alternou altas e baixas 
em seguida, até encerrar 
na mínima do dia.

No mercado de ações, 
o dia foi marcado pelas 
oscilações. O índice Ibo-
vespa, da B3 (a bolsa de 

valores brasileira), fechou 
a terça-feira aos 103.011 
pontos, com recuo de 
1,57%. No pior momento, 
por volta das 13h10, che-
gou a 100.004 pontos.

Exterior
As negociações foram 

influenciadas pelo mercado 
norte-americano. O índi-
ce Dow Jones, da Bolsa de 
Nova York, encerrou em alta 

de 0,62% após sessão instá-
vel. O mercado contrabalan-
çou o aumento de tensão 
nas relações entre Estados 
Unidos e China, envolvendo 
o aplicativo TikTok e ex-

pectativas de novos estí-
mulos econômicos.

Copom
No Brasil, o mercado 

aguarda a decisão do Co-

mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
sobre a política monetária, 
cuja reunião começou hoje 
e acaba amanhã (5). Os 
analistas preveem corte 
de 0,25 ponto percentual, 
com redução da taxa Se-
lic (juros básicos da eco-
nomia) para 2% ao ano, o 
menor nível da história.

Um eventual fim dos 
cortes nos juros básicos 
ajudaria a conter a queda 
dos retornos da renda fixa 
brasileira (que atualmente 
oferece taxas mais baixas 
do que as de outros mer-
cados emergentes), dan-
do algum suporte a ex-
pectativas de retorno de 
ingresso de dólares para 
investimentos em cartei-
ra --o que elevaria a ofer-
ta de moeda no mercado 
doméstico e poderia bai-
xar o preço do dólar.
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Daniel Alves nega transferência ao 
Fla: ‘No BR, só jogo no São Paulo’

Daniel Alves com-
pletou nesta se-
mana um ano no 

São Paulo e foi categóri-
co nesta terça-feira, em 
entrevista coletiva por 
videoconferência, sobre 
qualquer chance de se 
transferir ao Flamengo, 
como vem sendo es-
peculado nos últimos 
dias. “Uma coisa que 
quero deixar claro para 
nunca mais ter esse de-
bate: único clube que 
eu jogo no Brasil é o 
São Paulo”, disse o jo-
gador de 36 anos, que 
reforçou a declaração.

“Se sair qualquer coi-
sa de outro clube, pode 
falar que é mentira. Que 
fique claro: único clube 
é o São Paulo. É meu 
sonho de criança. Não 
jogo em outro clube 
que não for o São Paulo 
no Brasil. Aqui no Bra-
sil estou por um sonho, 
não por parte financei-
ra, dinheiro”, afirmou o 
camisa 10 tricolor.

Se fosse para o Fla-
mengo, Daniel Alves 
reencontraria o técnico 
espanhol Domènec Tor-
rent, que era auxiliar de 
Pep Guardiola quando o 
jogador atuava no Bar-
celona. “Queria dar boas-
-vindas ao Dome, vive-
mos momentos incríveis 
e históricos. Fazemos 
parte um da vida do ou-
tro. Como embaixador 
brasileiro, dou boas-
-vindas e espero êxito 
no Flamengo, exceto 
contra o São Paulo”, co-
mentou brincando.

Daniel Alves também 
explicou que o sonho 
de voltar ao Bahia, onde 
iniciou a carreira, agora 
é distante, já que a tor-
cida não gostou muito 
da ideia de ter o jogador 
por pouco tempo, pelo 
o que ele diz. “Até falei 
que encerraria a carreira 
no Bahia, mas a torcida 
rechaçou, então acabou 
isso. Dois meses pra eles 
não servem”, explicou.

MARKETING
Na entrevista coleti-

va, o jogador mandou 
um recado para algumas 
pessoas que trabalham 
nos bastidores do São 
Paulo e alfinetou o de-
partamento de marke-
ting do clube. O motivo 
da crítica ao setor de 
projetos do time trico-
lor se deu após ele ser 
questionado em rela-
ção às parcerias prome-
tidas para o pagamento 

de seu salário.
“Muito difícil falar de 

algo que foge das mi-
nhas mãos. Não contro-
lo o marketing do São 
Paulo. Se controlasse, 
algumas tomadas de de-
cisões seriam diferentes 
porque tenho outra ideia 
de como eu faria, no meu 
caso e num clube desse 
tamanho”, afirmou.

O modelo político que 
o São Paulo adota para 
resolver suas questões 

internas foi outro ponto 
criticado por Daniel Al-
ves. “Tudo tem que pas-
sar pelo Conselho. No fu-
tebol, muita gente passa 
pela tomada de decisão, 
levadas a Conselho e co-
meça a expor algumas 
coisas. Isso começa a 
gerar uma certa dificul-
dade. O São Paulo não é 
apenas os jogadores que 
estão sempre expostos, 
é um todo”, disse, ainda 
completando.

“Se esse todo não 
estiver conectado, não 
vai fluir. Nós precisa-
mos controlar a nossa 
área, nosso trabalho, dia 
a dia e nosso suor. Se 
conseguirmos isso, até 
os ruins nos clubes vão 
passar a ser bons. No 
São Paulo, a sensação é 
de que nem todo mundo 
quer a mesma coisa, en-
tão vai expor quem está 
à frente: treinador, pre-
sidente, diretor esporti-
vo, jogador, eu, que vim 
com expectativa alta. 
Sempre nós ficamos 
expostos, mas temos 
liberdade de conven-
cer todo um clube que 
esse é o caminho geral, 
de todos lutarem pela 
mesma coisa”, finalizou.

Fora do Campeona-
to Paulista - caiu nas 
quartas de final para o 
Mirassol -, o São Paulo 
volta a campo neste do-
mingo, quando enfrenta 
o Goiás, no estádio da 
Serrinha, em Goiânia, na 
estreia do Campeonato 
Brasileiro. O time está 
se preparando nesta 
semana no CT Laudo 
Natel, onde treina as 
categorias de base, na 
cidade de Cotia (SP). 

“aqui no Brasil estou por um sonho, 
não por parte financeira, dinheiro”, 
afirmou o camisa 10 tricolor
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