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apaREcida noRmal

Prefeito gustavo Mendanha comandou o mais bem suce-
dido conjunto de ações contra a Covid-19 em goiás. Fechou 
no início, fez testagem cedo, estabeleceu protocolos, rea-
briu com regras, incluindo o fechamento por regiões e con-
seguiu aumentar os leitos de UtI, gerando tranquilidade 
para a flexibilização. Nesta quinta, deve ser mostra a nota 
técnica elaborada pela secretaria Municipal de saúde, que 
deve permitir o fim do revezamento, e permitindo a reto-
mada das atividades no município. Ficam os protocolos e a 
disposição de voltar a fechar, caso a situação volte a piorar. 

o sEgREdo do sucEsso 
tratamento técnico, muita conversa e envolvimento 
das partes são os segredos apontados por auxiliares de 
Mendanha para o sucesso da operação até aqui. 

aníbal quasE pRonto
Mendanha dedicou tempo nesta quarta-feira para vistoriar 
as obras do Estádio Aníbal Toledo, que não pôde ser usado 
no Goianão. Será a casa da Aparecidense a partir da Série D, 
em setembro. a principal mudança será o gramado, princi-
pal reclamação de técnicos e jogadores. 

combinaR com os gRingos 
Pode não vingar a transferência da Feira Hippie para 
aparecida de goiânia. a prefeitura, que autoriza esse 
tipo de empreendimento, ainda não foi procurada. Pre-
feito diz estar aberto ao diálogo, mas vai envolver Íris 
Rezende na conversa. 

dois pEsos 
Governador Ronaldo Caiado (DEM) não mexe um dedo 
para fazer candidato da sua base em goiânia, enquanto 
Íris Rezende (MDB) não anunciar se vai para a reeleição. 
em aparecida, glaustin da Fokus recebeu sinal verde 
para costurar aliança caiadista. 

FoRa dE combatE
Pré-candidato em aparecida, o deputado estadual Cai-
ro salim (Pros) dá um tempo na agenda. Foi pego pelo 
coronavírus, junto com a esposa aline. apenas isolado, 
sem sintomas graves. 

abRE mais
ao lançar a testagem em massa no Jardim guanabara, Íris 
anunciou nova onda de flexibilização em estudo. Entre os 
pedidos está a volta de eventos, incluindo shows musicais.  

mais paRquEs
Parque Mutirama e Zoológico ainda não tem data definida 
para abertura. Mas já há protocolos prontos para o novo 
normal e treinamento feito com os servidores. 

tatiana 2x0

a vereadora tatiana Lemos (PCdoB) se envolveu em 
embate com o colega Clécio alves (MdB), que presidia a 
sessão de terça. Em pauta, discussão de veto do prefeito 
a projeto da vereadora. Participando de forma remota, 
tatiana pediu para discutir a matéria, quando já estava 
em votação. Deu bate-boca, Tatiana saiu como vítima 
e canalizou toda a solidariedade possível no episódio. 
e o veto acabou derrubado. Vitória dupla. 

agEnda positiva
Caiado se preocupa em mostrar ações de governo, 
a partir da nova secretaria da Retomada. o primei-
ro passo foi a parceria com a ambev, que vai gerar 
cerveja goiana e a garantia de venda de mandioca 
dos agricultores familiares do Nordeste. O segundo 
passo é a busca de mais recursos para capitalizar a 
goiásFomento no financiamento de novos empreen-
dimentos. É um bom caminho. 

Fica, EnEl! 
Caiado também perdeu o apetite em tocar a distribuidora 
de energia. acabou a cobrança junto ao governo federal e 
os projetos que envolviam a empresa, incluindo a sua en-
campação pelo governo estadual, continuam engavetados. 

aglomERação
Em tempo ainda de pandemia, é inexplicável (ou quase) a inope-
rância da fiscalização sobre ambulantes que lotam calçadas do 
Centro de goiânia. a avenida anhanguera é o principal foco.

cuidaR dos olhos 

Nesse momento em que todos os cuidados com higiene de-
vem ser observados, a Academia Americana de Oftalmologia 
compartilhou informações importantes sobre o avanço da 
Covid-19. Segundo o oftalmologista Humberto Borges, são 
necessárias para evitar o contágio e a disseminação da conjun-
tivite, e contribuem para frear o avanço do novo coronavírus. 
Neste período do ano, o aumento de conjuntivite é expres-
sivo.  Por isso, a importância de reforçar a higiene, sempre 
lavando as mãos com água e sabão e evitar tocar os olhos.

9 vEzEs 

O Vila Nova entra em campo em Manaus para iniciar sua 
nona participação na Série C do Campeonato Brasileiro. Nas 
oito participações anteriores, conseguiu dois títulos e quatro 
acessos. Na última vez que jogou em Manaus pela competi-
ção venceu o Nacional por 1 a 0, pelas quartas-de-final do 
título invicto de 1996. sabino, tim e Roni foram destaques 
do título de 96, e Frontini, Róbston e Moisés do outro, em 
2015. Manaus x Vila terá transmissão pelo canal pago Dazn.

marcelohel@gmail.com

“Fé é dar o primeiro passo quando 
você não vê toda a escada. (Martin Luther King)
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investimentos

Governo de Goiás entrega mais de R$ 26 
milhões em benefícios para a Educação

o governador Ro-
naldo Caiado en-
tregou na manhã 

desta quarta-feira, dia 05, 
mais de R$ 26 milhões 
em benefícios para a co-
munidade escolar goiana. 
Os investimentos incluem 
113 obras, entre reformas 
e ampliações de unidades 
escolares e prédios das Co-
ordenações Regionais de 
Educação (CRE); entregas 
de ônibus para quatro pre-
feituras e de mil quimonos 
e mil luvas para os prati-
cantes de artes marciais 
que estão inseridos em 
programas da rede estadu-
al; 51 óculos tecnológicos 
para crianças e jovens com 
deficiência visual; além da 
apresentação dos mode-
los de sapatos e mochilas 
que serão entregues aos 
estudantes no início do 
ano letivo de 2021.

No evento, ainda foi as-
sinada a parceria para dis-
ponibilizar aos estudantes 
da rede estadual a Sala do 
Saber, plataforma virtual 
que reúne conteúdo aca-
dêmico, com correção de 

exercícios, consultas peda-
gógicas, além de outros 
recursos, com o propósito 
de contemplar os estu-
dantes que atravessam o 
atual momento que ma-
terializou a necessidade 
de aquisição do conheci-
mento de forma remota.

Do total anunciado, R$ 
12 milhões já foram apli-
cados imediatamente para 
tirar do papel os projetos 
elaborados pela Superin-
tendência de Infraestrutu-
ra da Secretaria Estadual 
da Educação (Seduc). Com 
esse valor será possível re-
formar 16 escolas, em di-
ferentes regiões, e quatro 
prédios onde funcionam 
as Coordenações Regio-
nais de Educação. Durante 
o evento, que marca a era 
da “Revolução na Educa-
ção”, como classificou tan-
to Caiado quanto a titular 
da Seduc, Fátima Gavioli, 
mais um anúncio ousa-
do foi feito pelo líder do 
Executivo: “Já acabei com 
o 4º turno da fome no 
Entorno de Brasília e, até 
o final do meu mandato, 

Goiás não terá mais ne-
nhuma escola de placa”, 
assegurou o governador.

Ao falar sobre a impor-
tância da Educação na vida 
das pessoas e sobre como 
cada profissional que atua 
nesta área merece, na 
verdade, um título de no-
breza, o governador ainda 
informou que o Palácio da 
Instrução, antiga sede da 
Seduc na Cidade de Goi-
ás, quando esta ainda era 
a capital do Estado, rece-
beu um repasse de R$ 624 
mil para ser revitalizado. A 
obra é da época do tio-avó 
do gestor, o ex-governador 
Brasil Ramos Caiado, e fi-
cou escondida, há décadas, 
atrás de uma arquibancada 
de uma quadra esportiva.

O evento desta quarta-
-feira também evidenciou 
o cuidado e zelo da gestão 
estadual com o processo 
de inclusão social, seja ele 
com crianças com defici-
ência ou com aquelas que 
poderiam ter menos opor-

tunidades por morar na 
zona rural.  Às primeiras, o 
governo iniciou a entrega 
de 51 óculos tecnológi-
cos, desenvolvidos pelos 
israelenses, que auxiliarão 
os jovens com deficiência 
visual ou baixa visão. No 
total, serão entregues 68 
óculos, além dos adqui-
ridos pelo Estado, outros 
17 foram doados pela or-
ganização não-governa-
mental (Ong) Movimento 
Bem Maior. O acessório 
inteligente consegue ler 
imagens e textos, tanto 
impressos quanto virtu-
ais, e ainda reconhecer 
rostos, identificar cores e 
cédulas em dinheiro, de-
cifrar códigos de barras, 
entre outras funções. 

“O dispositivo é um 
investimento muito bom 
que o governador Ro-
naldo Caiado fez, porque 
para nós, deficientes vi-
suais, é difícil encontrar 
a tecnologia braile. Com 
esses óculos, será mais 

fácil, porque ele faz o re-
conhecimento facial e, o 
mais importante na nossa 
escola, que é a leitura de 
textos”, elogiou Khemilly 
Vitória, 13 anos, aluna do 
9º ano da Escola Profes-
sor Esmeraldo Monteiro.

Já ao segundo grupo, 
Ronaldo Caiado mostrou 
que tem orgulho e honra 
o Estado aonde mora, cuja 
força motriz vem do agro-
negócio. Três ônibus foram 
disponibilizados para rea-
lizar o transporte dos alu-
nos que integram as Esco-
las Família-Agrícola (EFAs) 
localizadas nos seguintes 
municípios: cidade de 
Goiás, Orizona e Uirapuru. 
Outro veículo foi entre-
gue ao prefeito de Edea-
lina, Winícius Arantes.

Referendando a políti-
ca de inclusão do Governo 
de Goiás, a secretária de 
Educação, Fátima Gavioli, 
afirmou que para, 2021, a 
lei Pró-Escola segue mu-
dada, a pedido de Caiado. 

Agora, o valor repassado 
para cada aluno vai incluir 
também aqueles que es-
tão no campo e os que têm 
qualquer tipo de deficiên-
cia, até então excluídos do 
projeto. “E quero adiantar 
que, daqui a 60 dias, va-
mos anunciar mais ordens 
de serviços, na mesma pro-
porção das de hoje”, asse-
verou Gavioli. 

Como “pacote bom é 
pacote completo”, os es-
tudantes da rede ainda 
vislumbraram como serão 
as mochilas e sapatos no-
vos no próximo ano leti-
vo. Para estimular futuros 
atletas, numa parceria en-
tre Seduc e Secretaria Es-
tadual de Esporte e Lazer 
(Seel), mil quimonos e mil 
luvas foram doados para 
os praticantes de artes 
marciais dentro do projeto 
“Construindo Campeões”, 
que tem como um dos 
maiores incentivadores e 
entusiastas Rondon Caia-
do, irmão do governador, 
que, inclusive, recebeu os 
agradecimentos do líder 
do Executivo.

Ensino a distância
Com um jeito de gover-

nar que se antecipa aos 
problemas, Caiado conse-
guiu, via contrato de doa-
ção, uma plataforma virtu-
al para que 130 mil alunos 
do Estado se aprofundem 
nos estudos durante a 
pandemia. Jovens dos 8º 
e 9º anos terão acesso 
à Sala do Saber, maior e 
mais completo site on-line 
de educação a distância do 
Brasil, criado por um pro-
fessor de Física do Paraná.

No total, 113 obras estão sendo 
realizadas em escolas e prédios de 
Coordenação de 42 municípios. as 
entregas do governo de goiás são 
realizadas com recursos levantados 
a partir da política de economia da 
atual gestão e de parcerias com 
legislativo estadual, Congresso 
Nacional e o governo Federal
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aparecida de goiânia

Vereadores mantêm vetos do Prefeito
Em sessão ordinária nes-
ta quarta-feira, 05, os ve-
readores de Aparecida de 
Goiânia mantiveram dois 
vetos do Prefeito Gus-
tavo Mendanha (MDB) à 
duas emendas ao Proje-
to de Lei Complementar 
031/20, de autoria do Po-
der Executivo, que altera 
a Lei Complementar nº 
124/2016 e a Lei Com-
plementar nº 152/2018, 
que tratam do Plano Di-
retor e do Controle de 

Uso e Ocupação do Solo, 
respectivamente.

A primeira emenda ve-
tada, de autoria do vere-
ador Rosildo Manoel (PP), 
acrescentava dois artigos 
que tinham como objeti-
vo  dar celeridade na tra-
mitação de processos de 
solicitação para desmem-
bramentos e remembra-
mentos de lotes ao subs-
tituir o decreto municipal 
por um alvará de desmem-
bramento/remembramen-

to emitido concomitante 
à aprovação de projeto e 
memorial descritivo.

Já a segunda emenda, 
de autoria do Presidente 
da Casa, vereador Vilmar 
Mariano (MDB), foi parcial-
mente vetada onde alte-
rava o anexo V, que trata 
da tabela de parâmetros, 
afastamentos e recuos. Ao 
propor a emenda, o au-
tor julgou que a zona em 
questão se trata de zona 
de proteção ambiental.

Di
vu

lg
aç

ão



4 quinta-feira, 6 de agosto de 2020cidades

manutenção urbana

Prefeitura de Goiânia apresenta novos 
caminhões e equipamentos da Comurg

a Prefeitura de Goiâ-
nia apresenta nesta 
quinta-feira (6/8), 

às 9 horas, na área exter-
na do Paço Municipal, os 
novos caminhões compac-
tadores, maquinários e 
equipamentos adquiridos 
para aprimorar a exe-
cução das atividades de 
coleta, limpeza pública e 
urbanização da Capital.

São 49 caminhões es-
pecíficos para a coleta de 
resíduos orgânicos, 200 ro-
çadeiras costais, 40 sopra-
dores, 70 motosserras, 10 
moto-podas. Também se-
rão apresentados os novos 
veículos de apoio como 
vans, pick-ups, motocicle-
tas e maquinários como 
tratores com pneu e es-
teira, retroescavadeira, 
mini-retroecavadeira, pá-
-carregadeira, caminhão 
cesto aéreo, carretas, mo-
toniveladora, patrol, re-
troescavadeira com des-
brocador, dentre outros 
adquiridos via contrato 
de locação com empresas 

terceirizadas.
A renovação de toda fro-

ta da Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg) 
é um compromisso do Pre-
feito Iris Rezende e faz par-
te do conjunto de medidas 
que ele vem implantando 
para melhorar a qualidade 
de vida na cidade.  

Segundo o Prefeito, o 
investimento permite ga-
nho de produtividade no 
serviço, mais rapidez, fa-
cilidade e segurança aos 
servidores e operadores. 
“A renovação de toda frota 
da Companhia é um mar-
co histórico na Companhia 
que vai ampliar a eficiên-
cia dos serviços presta-
dos à população, além de 
garantir mais conforto e 
bem-estar aos servidores 
e colaboradores do órgão”, 
afirmou o Prefeito.

Caminhões
Os caminhões foram 

adquiridos pela Prefeitu-
ra por meio da Secretaria 
Municipal de Adminis-

tração (Semad) e repas-
sados à Companhia de 
Urbanização via aporte 
de Capital. Com os novos 
veículos, a Comurg passa 
a contar com uma frota 
nova de caminhões com-
pactadores, gerando uma 
economia de R$1 milhão 
de reais por mês com lo-
cação, mais R$300.000 
mil com manutenção. 

O presidente da Com-
panhia, Aristóteles de 
Paula, explicou que os ca-
minhões modelo Merce-
des-Benz Atego 1729, foi 
desenvolvido para esta 
atividade, é o que há de 
mais moderno no merca-
do e estão se tornando 

tendência entre as em-
presas de coleta de resí-
duos em todo o País. “Eles 
contam com transmissões 
totalmente automáticas 
eliminando os desgastes 
que a Companhia manti-
nha com câmbio, embre-
agem e diferencial dos 
caminhões com câmbio 
manual”, completou.

Os veículos possuem 
compartimento de 15 me-
tros cúbicos e 19 metros 
cúbicos, capazes de reco-
lher até sete toneladas e 
12 toneladas, respectiva-
mente. Também são equi-
pados com rastreadores, 
que permitem o monitora-
mento da coleta. “Com essa 

aquisição Goiânia se des-
taca entre as cidades do 
País ao realizar a coleta de 
lixo com uma frota 100% 
automatizada”, destacou o 
Prefeito Iris Rezende.

Aristóteles de Paula 
completou que os novos 
caminhões vão somar aos 
40 caminhões que a Com-
panhia já possuía e que 
estão aptos a serem utili-
zados. Alguns foram adap-
tados para o uso na co-
leta de galhadas, outros 
em guincho e um para a 
coleta hospitalar. Outros 
ficarão na reserva para 
não haver falhas no cum-
primento dos circuitos da 
coleta diária da cidade.

Agilidade

Toda frota de veículos e 
maquinários estão aptos a 
serem utilizados e entra-
rão em funcionamento a 
partir desta quinta-feira,6. 
O objetivo do prefeito Iris 
Rezende é aperfeiçoar as 
atividades de limpeza pú-
blica, garantindo mais agi-
lidade e qualidade.  

Por mês são recolhidos 
uma média de 36 mil to-
neladas de lixo orgânico e 
duas mil toneladas de sele-
tivo. Os entulhos recolhidos 
nas vias públicas somam 
mais de 60 toneladas.  
Além disso, a Companhia 
executa poda de árvore, 
grama, roçagem, limpeza 
de córregos, áreas públicas 
e particulares mediantes a 
auto de infração.  

A Comurg também é 
responsável pela pintura 
de meio fio, manutenção e 
plantio das praças e can-
teiros públicos e outras 
atividades relacionadas a 
urbanização, limpeza e pai-
sagismo. São mais seis mil 
servidores envolvidos dia-
riamente nas atividades que 
deixam as vias de Goiânia 
mais limpas e ordenadas.

solenidade será realizada às 9 horas, 
na área externa do Paço Municipal
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aparecida de goiânia

ACIRLAG, GCM e PM buscam parceria de hostels que 
abrigam travestis para combater a criminalidade

A Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial 
da Região Leste de Apare-
cida de Goiânia (ACIRLAG) 
e Guarda Civil Municipal 
(GMC) promoveram reunião 
com as proprietárias de 
hostels da região dos mo-
téis, que abrigam travestis. 

Estiveram presentes, o pre-
sidente da entidade, Maio-
ne Padeiro, o comandante 
do 39º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM), major Leon, 
o comandante da 2ª Regio-
nal da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), inspetor Souza 
e o empresário da Lotérica 
Ouro Olímpico, Jairo Nunes.

Aceitaram o convite para 
participar da reunião, quatro 
proprietárias destes esta-
belecimentos, uma tran-
sexual conhecida como 
Makisuri, Amanda Manto-
vany, Stefani e a Divina.

Na ocasião foram rela-
tadas várias reclamações 
de moradores e comer-
ciantes sobre o compor-
tamento dos travestis na 
região, entre eles atentado 
ao pudor (alguns ficam 
praticamente pelados nas 
ruas), tráfico de drogas, en-

volvimento com agressões 
físicas, furtos e roubos.

“Não temos nenhum 
preconceito, não se trata 
disso, até porque não são 
todos que agem assim. 
Queremos apenas que 
eles trabalhem de forma 
honesta sem causar trans-
tornos para o comércio da 
região, já que muitos clien-

tes estão evitando a região 
dos motéis com medo da 
ação de travestis com mau 
comportamento”, destacou 
Maione Padeiro.

Uma das soluções foi 
pedir as proprietárias dos 
hostels que façam uma 
triagem de quem elas 
hospedam, com um ca-
dastro rigoroso para fil-

trar melhor aqueles tra-
vestir que têm passagem 
pela polícia ou que têm 
histórico de mau compor-
tamento social.

“A Cidade do Amor, 
como é conhecida, é uma 
cartão postal de entrada 
para Aparecida e não que-
remos deixar uma imagem 
ruim para esta região, que 

gera emprego, renda e 
aquece a economia local”, 
acrescentou Maione.

Ainda durante o encon-
tro, preocupado com a pan-
demia do novo coronavírus, 
o inspetor Souza pediu o 
reforço do uso de máscaras 
por parte dos travestir, que 
também são vistos nas es-
quinas sem a devida pro-
teção. “Isso é para o bem 
deles e de toda popula-
ção”, alertou o inspetor.

Uma próxima reunião 
já está sendo marcada, en-
volvendo a Policia Civil e 
o Ministério Público. Além 
de prevenir os crimes já ci-
tados, a ideia é evitar tam-
bém disputas por pontos 
de prostituição, que num 
passado ainda bem recen-
te resultou eu sérios con-
frontos entre os travestis e 
garotas de programa.
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estabelecimentos 
ajudem a 
identificar os 
profissionais do 
sexo com ficha 
policial ou com mau 
comportamento 
social” 

“
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cooperativas

Coca-Cola Bandeirantes promove 
solidariedade em tempos de Covid 19

em meio à pandemia 
do coronavírus, a 
Coca-Cola Bandei-

rantes desenvolve ações 
de solidariedade para 
cooperativas de Recicla-
gem em Goiás e no To-
cantins por meio do pro-
jeto Reciclar Pelo Brasil/
Logística Reversa que 
apoia atualmente 27 Co-
operativas e 6 Empresas 
de Reciclagem.

Nos dias 20 e 21 de ju-
lho foram realizadas do-
ações de Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPI) e uniformes, essen-
ciais neste momento de 
pandemia global, a Co-
operativa dos Catadores 
de Material Reciclável 
CooperMas, de Goiânia 
e a Cooperativa de Ca-
tadores de Materiais 
Recicláveis Cooper Mor-
rinhos. Os cooperados 
receberam como doação, 
Equipamentos de Prote-
ção individual compostos 
de Botinas de segurança 
com biqueira de PVC, lu-
vas, aventais, camisetas 
com manga curta e man-
ga longa e calças.

O projeto Reciclar Pelo 
Brasil/Logística Reversa 
tem como objetivo con-
tribuir para a preservação 
do meio ambiente, mi-

nimizando os impactos 
ambientais provocados 
pelo acúmulo dos resí-
duos e embalagens não 
retornáveis. Além de es-
tabelecer a inclusão so-
cial dos cooperados.

Sobre a Coca-Cola 
Bandeirantes

A Coca-Cola Bandei-
rantes é uma empresa 
do segmento de bebidas 
do Grupo José Alves que 
atua nos setores de Be-
bidas para os estados de 
Goiás e Tocantins há mais 
de 30 anos. Criada em 
1987, emprega mais de 
2.900 colaboradores dire-
tos e 5.200 colaboradores 
indiretos. A empresa pos-
sui um centro produtor 
situado no município de 
Trindade, em Goiás, com 
treze centros de distri-
buição em cidades polos 
em Goiás e no Tocantins. 
Atende diretamente 254 
cidades e mais de 30.000 
pontos de vendas.

Produz, distribui e ven-
de de forma exclusiva os 
refrigerantes da Coca-
-Cola Brasil em sua área 
de atendimento, e ainda 
faz a distribuição e ven-
da exclusiva das bebidas 
da Cervejaria Heineken. 

Sucos, chás, energéticos 
e isotônicos da Leão Ali-
mentos e Bebidas, além 
da linha de águas mine-
rais Crystal Lia e Energé-
tico Monster.

Como a sustentabi-
lidade está no DNA da 
empresa, ela investe 

fortemente em projetos 
socioambientais, como 
o Projeto Coletivo, cujo 
objetivo é construir junto 
às comunidades carentes 
do país, um projeto de 
melhoria de vida atra-
vés da capacitação de 
jovens das classes CDE 

para o mercado de tra-
balho, Programa Coletivo 
Reciclagem, apoio às co-
operativas e empresas de 
reciclagem com o incen-
tivo a reciclagem de em-
balagens PET. A previsão 
para 2030 é que 100% 
das embalagens inseridas 

no mercado sejam reco-
lhidas (Coletivo Recicla-
gem), contribuindo para 
a preservação do meio 
ambiente, minimizando 
os impactos ambientais 
provocados pelo acúmulo 
dos resíduos e embala-
gens não retornáveis.  

entre os dias 20 e 21/7, 
foram beneficiadas Cooperativas 
de goiânia e Morrinhos
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afag  e  asfevag

Associações comemoram a chegada de novos 
banheiros químicos nas feiras de Aparecida

Uma antiga reivindica-
ção da Associação dos 
Feirantes de Aparecida 
de Goiânia (Afag) e da 
Associação de Feirantes 
e Ambulantes de Apareci-
da (Asfevag) acaba de ser 
atendida e já é uma reali-
dade em várias feiras do 
município. Trata-se dos 
novos banheiros quími-
cos entregues pela Pre-
feitura. Os equipamentos 
contam com amplo es-

paço, são climatizados e 
muito bem higienizados.

A novidade chegou na 
noite da última terça-
-feira (4) atendendo as 
feiras do América Park, 
da Vila Maria, do Vera 
Cruz II, Setor dos Afon-
sos, Alto Paraíso, Coli-
na Azul e em breve vai 
chegar a outros bairros. 
Os feirantes comemoram 
a conquista, já que os ou-
tros bainheiros nem sem-

pre atendiam a demanda. 
“Agradecemos demais ao 
prefeito Gustavo Men-
danha, ao nosso parcei-
ro Tatá Teixeira, que fez 
todo empenho para que 
este sonho virasse reali-
dade e nossa ex-diretora, 
Camila Rosa que sempre 
trabalhou diuturnamen-
te para a melhoria das 
nossas feiras” lembrou 
a atual presidente da 
Afag, Rayane de Aquino.
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economia

Copom reduz juros básicos da economia
Em meio à crise econô-
mica decorrente da pan-
demia do novo coronaví-
rus, o Banco Central (BC) 
diminuiu os juros básicos 
da economia pela nona 
vez seguida. Por unanimi-
dade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) redu-
ziu a taxa Selic para 2% 
ao ano, com corte de 0,25 
ponto percentual. A de-
cisão era esperada pelos 
analistas financeiros.

Em nota, o Copom in-
formou não descartar 
futuros ajustes nos juros 
básicos, mas ressaltou que 
as próximas mudanças, 
caso ocorram, serão gra-
duais dependerão da situ-
ação das contas públicas. 
“O Copom entende que 
a conjuntura econômica 
continua a prescrever estí-
mulo monetário extraordi-
nariamente elevado [juros 
excepcionalmente baixos], 
mas reconhece que, devido 
a questões prudenciais e 
de estabilidade financeira, 
o espaço remanescente 
para utilização da política 
monetária, se houver, deve 

ser pequeno”, destacou o 
comunicado.

“Consequentemente, 
eventuais ajustes futuros 
no atual grau de estímulo 
ocorreriam com gradua-
lismo adicional e depen-
derão da percepção sobre 
a trajetória fiscal, assim 
como de novas informa-
ções que alterem a atual 
avaliação do Copom so-
bre a inflação prospectiva 
[expectativa de inflação 
para os próximos meses]”, 
acrescentou o texto.

Com a decisão de hoje 
(5), a Selic está no menor 
nível desde o início da sé-
rie histórica do Banco Cen-
tral, em 1986. De outubro 
de 2012 a abril de 2013, a 
taxa foi mantida em 7,25% 
ao ano e passou a ser re-
ajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao 
ano em julho de 2015. Em 
outubro de 2016, o Co-
pom voltou a reduzir os 
juros básicos da economia 
até que a taxa chegasse a 
6,5% ao ano em março de 

2018, só voltando a ser re-
duzida em julho de 2019.

Inflação
A Selic é o principal ins-

trumento do Banco Central 
para manter sob controle 
a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). Nos 12 meses 
terminados em junho, o in-
dicador fechou em 2,13%.

Essa foi a primeira ace-
leração no índice desde 
o início da pandemia do 

novo coronavírus. Mesmo 
assim, o IPCA continua 
abaixo do nível mínimo 
da meta estabelecida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN).

Para 2020, o CMN fixou 
meta de inflação de 4%, 
com margem de tolerância 
de 1,5 ponto percentual. O 
IPCA, portanto, não poderá 
superar 5,5% neste ano 
nem ficar abaixo de 2,5%. 
A meta para 2021 foi fixa-
da em 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual.

No Relatório de Inflação 
divulgado no fim de junho 
pelo Banco Central, a auto-
ridade monetária estimava 
que o IPCA fecharia o ano 
em 2,4% no cenário base. 
Esse cenário considera as 
estimativas de mercado.

A projeção, no entanto, 
ficou defasada diante da 
pandemia de covid-19. 
De acordo com o boletim 
Focus, pesquisa semanal 
com instituições financei-
ras divulgada pelo BC, a 
inflação oficial deverá fe-
char o ano em 1,63%.

Crédito mais barato

A redução da taxa Se-
lic estimula a economia 
porque juros menores ba-
rateiam o crédito e incenti-
vam a produção e o consu-
mo em um cenário de baixa 
atividade econômica. No 
último Relatório de Inflação, 
o Banco Central projetava 
encolhimento de 6,4% para 
a economia neste ano. 

O mercado projeta con-
tração um pouco menor. 
Segundo a última edição do 
boletim Focus, os analistas 
econômicos preveem con-
tração de 5,66% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
pelo país) em 2020.

A taxa básica de juros 
é usada nas negociações 
de títulos públicos no 
Sistema Especial de Li-
quidação e Custódia (Se-
lic) e serve de referência 
para as demais taxas de 
juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o 
Banco Central segura o 
excesso de demanda que 
pressiona os preços.
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Irrigação com responsabilidade

no Brasil, a cana-de-
-açúcar é a cultura 
mais irrigada, com 

cerca de 30%. A  CRV In-
dustrial, localizada no 
Vale de São Patrício (GO),  
supera os dados nacio-
nais e 38 % dos canaviais 
são irrigados. Atualmente, 
25% recebem água na ir-
rigação e os outros 13%, 
recebem vinhaça e água 
residual da indústria.

E para ter uso eficien-
te deste recurso, a usina 
realiza apenas irrigação 
de salvamento, trata-se 
de uma irrigação fracio-
nada, realizada em mo-
mentos específicos, logo 

após a colheita da cana 
e no período de estia-
gem. Nessa modalidade 
são usadas pequenas 
lâminas, com aproxima-
damente 40 milímetros, 
representando um baixo 
consumo de água por 
unidade de área. 

Segundo o superinten-
dente agrícola da usina, 
Joaquim Malheiros, a ir-
rigação plena, que supre 
todas as necessidades da 
cana, requer um grande 
consumo de água, além 
de um alto investimento 
em  equipamentos de ir-
rigação. “Com o modelo 
de salvamento conse-

guimos bons resultados 
no canavial e não há 
grandes custos como em 
outros”, esclarece.

A irrigação permite  au-
mento na produção do 
canavial, em especial em 
regiões com grande es-
tresse hídrico, caso do nor-
te goiano. “No período de 
seca, quando a planta ia 
parar de crescer por causa 
da ausência de água, com 
a ajuda da irrigação, a cana 
continua a se desenvolver”, 
explica Malheiros.

Outra vantagem é 
aumentar o tempo para 
realizar a renovação do 
canavial. Com a água, a 

cana nasce com mais vi-
gor e o perfilho cresce 
melhor. A renovação do 
canavial amplia para até 
sete anos- dois anos a 
mais do tradicional.

Toda a água utilizada  
pela usina vem de rios e 
córregos da região ou de 
represas. Todo o uso de 
águas por parte da CRV 
Industrial é devidamente 
outorgada e fiscalizada 
pelos órgãos ambientais 
competentes, que  é in-
capaz de provocar qual-
quer alteração nos níveis 
da vazão dos Rios e seus 
afluentes, devido à dimi-
nuta quantidade utilizada.

Mais nutrição
No processo de indus-

trialização da cana-de-açú-
car, é gerada uma grande 
quantidade de vinhaça.  A 
estimativa é que para cada 
litro de álcool produzido, 
são gerados de 10 a 14 li-
tros de vinhaça. E é este re-
síduo gerado pela produção 
do etanol tem sido uma das 
alternativas para diminuir o 
uso da água para irrigação e 
também reduzir o uso e os 
custos com fertilizantes quí-
micos na produção de cana.

Por isso, a CRV Indus-
trial também faz uso da 
fertirrigação, que é feita 
exclusivamente com água 

de reuso – com vinhaça 
e águas residuárias do 
processo industrial. Ela  é 
usada nos canaviais mais 
próximos das usinas.

A fertirrigação permi-
te inserção de nutrientes, 
em especial do Potássio, 
enriquecendo o solo e di-
minuindo a utilização de 
adubos químicos. Assim, 
há também uma boa pro-
dutividade e maior longe-
vidade do canavial. É rele-
vante considerar que cerca 
de 90% da água consumi-
da pelas plantas retorna 
para a atmosfera, de forma 
limpa, por vapor devido à 
transpiração das plantas.

CRV Industrial faz irrigação de salvamento em seus canaviais

agro



7quinta-feira, 6 de agosto de 2020 social

Novidade 
o frescor da menta e a intensidade das notas 
amadeiradas deram origem a uma fragrância 

marcante, ideal para o dia dos Pais: Botica 
214 dark Mint.  Vegano, o lançamento de o 
Boticário chega em versão edP (do francês, 

eau de Parfum), que representa uma categoria 
da perfumaria com maior concentração de 

fragrância e utilização de matérias-primas mais 
nobres. O eau de parfum tem ótima fixação, 

ficando na pele por mais de 8 horas.

ciNe dRive-iN XPeRieNce
o alto do setor Bueno recebe o “Cine drive-

In Xperience: diversão a céu aberto”, no 
estacionamento do oliveira´s Place. Na 

programação desta semana, de quinta-feira (6/8) 
até domingo (9/8), os filmes: “Pé Pequeno” (as 

16h45 de sab/dom - dublado), “aquaman” (as 19h de 
qui/dom - dublado) e “Creed II” (as 21h45 de qui/sex/

sab - legendado). Eles serão exibidos numa tela de 
Led Full Hd (12m X 6m), em uma área para até 70 

veículos (alocados em mais de 5mil2), com sistema 
de som via frequência exclusiva de rádio FM (88,5 
FM). o projeto conta com localização privilegiada, 

espaço para diversos tipos de conteúdo, ações e 
eventos exclusivos, além de estrutura diferenciada 

de alimentos & bebidas.

eNeM 2020
o aplicativo ensina by Fs, da Fs security, terá uma 

novidade para auxiliar quem está no processo 
de estudo para o ENEM. Um curso específico 
com dicas e técnicas para o estudante que vai 

encarar a maratona de provas. o material será um 
complemento para quem já está se preparando e 

terá uma duração média de três horas, abordando 
assuntos desde como montar um cronograma de 

estudos, elaboração de mapas mentais, dicas de 
ortografia e como usar filmes, séries e livros nos 

argumentos da redação. o ensina oferece mais de 
150 cursos de capacitação com duração média de 
3 horas e temas variados como desenvolvimento 
Pessoal, direito, estilo de Vida, tecnologia e mais.

MegavestibulaR
Na estácio goiás vestibular é lição de solidariedade. 

o Megavestibular solidário, além de possibilitar 
condições especiais para o ingresso em diversos 

cursos de graduação, convida 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 

diretamente no link inscricoes.estacio.br ou pelo 
telefone (62) 98599-6892.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Em busca do azul perfeito - gabriel e Charles Medina possuem uma das relações de paternidade mais fortes do mundo 
do surfe, desde a infância do atleta em Maresias, litoral norte de são Paulo. Charles namorava simone, mãe do gabriel, e 
tinha uma loja de produtos de surfe. ele viu o potencial do então menino nas ondas e passou a treiná-lo. essa dedicação 
tornou Gabriel o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe em 2014 e levou ao bicampeonato em 2018. Mas nada disso 
chegou de forma fácil. Foram muitas dificuldades e os dois contam um pouco desse caminho no inédito “Em Busca do Azul 
Perfeito”, vídeo em homenagem ao dia dos Pais que marca a primeira parceria entre Ralph Lauren e Canal oFF e também o 
lançamento do Polo deep Blue, da linha Polo Blue, que tem em Medina seu parceiro global da marca.

Franquia - o empresário Leonardo Livio, inaugurou 
recentemente um novo modelo de franquia o go Fit 
truck, treinos ao ar livre, atendendo a todas as regras de 
segurança e de distanciamento social.

2 3

4

Provador - A digital influencer Ada Marselha esteve na loja 
da empresária danila guimarães para fazer um provador 
fashion na última semana.

H
Da

ni
el

 F
ilm

es

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

Di
vu

lg
aç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

Música - o guia turístico Uriel Phelipe lançou na última 
terça-feira (04) um novo projeto musical e já estreiou 
com o single “pausa que eu vou descer”.
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aparecida de Goiânia

Gustavo vistoria obras de reforma 
do Estádio Annibal Batista de Toledo

na tarde desta 
quarta-feira, 05, o 
prefeito Gustavo 

Mendanha vistoriou as 
obras de reforma do Es-
tádio Municipal Annibal 
Batista de Toledo no Cen-
tro. Acompanhado pelo 
secretário de Esporte, La-
zer e Juventude, Gerfeson 
Aragão, ele conferiu as 
intervenções realizadas 
para melhorar a infraes-
trutura da praça esportiva 
– que é a casa da Apareci-
dense. A equipe represen-
ta a cidade de Aparecida 
em competições como o 
Campeonato Goiano e o 
Brasileirão Série D.

Com a reforma em fase 
de acabamento, o está-
dio passa a contar com 
novo gramado e moder-
no sistema de irrigação e 
drenagem, novas cabines 
para profissionais de im-
prensa, posto da Polícia 
Militar, novas bilheterias 
além de uma academia 
e departamento de fisio-
terapia que serão usados 

pelos atletas da Apare-
cidense. Também foram 
reformados os vestiários 
e banheiros de atletas, 
torcedores e arbitragem.

“Com essa reforma, 
vamos proporcionar 
maior conforto e como-
didade para jogadores, 
arbitragem, torcedores e 
profissionais de impren-
sa. Nosso gramado, por 
exemplo, que já foi alvo 
de muitas críticas esta-
rá no mesmo nível dos 
gramados do Serra Dou-
rada e Estádio Olímpico. 
Logo que começarem os 
jogos, a cidade de Apa-
recida terá um estádio 
pronto para receber os 
jogos”, apontou o prefei-
to durante a visita.

A academia e depar-
tamento de fisioterapia, 
que foram construídos já 
estão prontos. A reforma 
dos dois vestiários e a 
construção de novas ca-
bines de imprensa tam-
bém já foram concluídas 
assim como a troca de 

todo alambrado e a im-
plantação de um posto 
da Polícia Militar. Neste 
momento, os operários 
estão trabalhando na 
fase de acabamento das 
bilheterias e em peque-
nos detalhes no grama-
do do estádio municipal. 
Cerca de 98% das obras já 
estão concluídas.

 “O trabalho está bas-
tante avançado. Nossa 

expectativa é concluir 
tudo até o final deste 
mês de agosto. Assim, a 
Aparecidense já poderá 
mandar seus jogos do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D a partir de setem-
bro em ‘casa’ onde já está 
acostumada a disputar o 
Goianão, Copa do Brasil 
e o nacional”, lembra o 
secretário de Esporte, La-
zer e Juventude, Gerfson 

Aragão durante a vistoria 
nesta quarta-feira.

As obras de reforma 
do estádio são executa-
das com recursos do Go-
verno Federal e emenda 
parlamentar do ex-depu-
tado federal Daniel Vile-
la (MDB-GO). “Buscamos 
a liberação dos recursos 
junto ao Ministério dos 
Esportes. Desta forma 
estamos melhorando 

as condições do estádio 
para que os esportistas 
aparecidenses tenham 
um espaço adequado e 
a altura da importância 
da cidade”, pontuou o 
ex-parlamentar ao vi-
sitar o estádio acom-
panhando pelo prefeito 
Gustavo Mendanha, se-
cretário Gerfeson Ara-
gão e membros da dire-
toria da Aparecidense.

Obras estão na fase final e o novo 
gramado será palco de partidas da 
Série D do Campeonato Brasileiro Ro
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