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Aparecida de Goiânia realiza pesquisas científicas 
para o tratamento da Covid-19

Agro

economia
Agro

economia
Agro

economia

Goiás deve alcançar R$ 59,07 bilhões no VBP da agropecuária de 2020Goiás deve alcançar R$ 59,07 bilhões no VBP da agropecuária de 2020Goiás deve alcançar R$ 59,07 bilhões no VBP da agropecuária de 2020



2 política segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

n A queda da rejeição e o salto em apro-
vação do presidente Jair Bolsonaro as-
sanharam os políticos que apostam na 
vinculação com o bolsonarismo para 
crescer e ganhar votos em Goiás na pró-
xima eleição. Eles correm atrás.

n a prefeitura de goiânia aproveita os 
últimos dias antes da proibição de propa-
ganda oficial, por causa da proximidade 
da eleição, e despeja um tsunami de pu-
blicidade. Criou até um canal de notícias 
no Instagram, aliás uma boa ideia.

n Estamos a menos de 90 dias da data 
da eleição e em parte de alguma de 
Goiás a campanha começou. Simples-
mente não existe ambiente eleitoral, 
nem em Goiânia nem em cidade algu-
ma, para azar dos candidatos menos 
conhecidos. 

n O ex-deputado federal Jovair Arantes 
ainda pode ser candidato a vereador. A 
decisão depende de uma avaliação: se a 
torcida do Atlético, seu time do coração, 
encamparia ou não o seu nome e forne-
ceria os votos necessários. 

n Suspeita-se que o distúrbio hidroe-
letrolítico que paralisou os rins e quase 
ceifou a vida do prefeito de Trindade 
Jânio Darrot (felizmente, recuperou-se) 
tenha a ver com remédios não com-
provados que tomou para prevenir a 
Covid-19.

n O cai-não-cai do deputado federal Vítor 
Hugo como líder do governo na Câmara 
chegou ao fim melancolicamente: ele foi 
trocado sem uma palavra pública de con-
solo do presidente Jair Bolsonaro. A pági-
na foi virada a frio.

n O ex-prefeito Maguito Vilela acen-
deu todas as velas para aguardar a 
chegada do dia 20, data estabelecida 
pelo prefeito lris Rezende para anunciar 
se disputa a reeleição ou não. A aposta 
continua a mesma: é candidato.

n O deputado federal José Nelto também 
anda exagerando no número de candida-
tos a prefeito que o seu partido, o Pode-
mos, vai lançar em Goiás. Fala em 60, mas 
se chegar a beirar os 40, o que é difícil, 
pode soltar foguetes.

n É real o entusiasmo do ex-senador Wil-
der Morais com a possibilidade ser candi-
dato a prefeito de Goiânia pelo PSC, em 
dobradinha informal de campanha com 
o deputado federal Glaustin Fokus dispu-
tando a prefeitura de Aparecida. 

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

Uma avaliação do cenário estadual hoje mostra que o PSDB 
perdeu enormemente a sua força e não tem mais figuras de 
expressão capazes de se equiparar aos maiores nomes da po-
lítica em Goiás – todos militantes de outras agremiações par-
tidárias, a exemplo, no palco principal, do governador Ronaldo 
Caiado, do DEM, do prefeito Iris Rezende, do MDB, e do sena-
dor Vanderlan Cardoso, do PP, ou então, nas arenas laterais, de 
lideranças como o ex-governador Maguito Vilela, o secretário 
da Indústria & Comércio Wilder Morais, os prefeitos Gustavo 

Mendanha (MDB, Aparecida), Roberto Naves (PP, Anápolis), Adib Elias (Podemos, Catalão) ou Paulo do Vale (DEM, Rio Verde), sem falar em 
estrelas ascendentes como os deputados federais Francisco Jr., do PSDB, e Elias Jr., do PSB e ainda citando, para arrematar o raciocínio, a maior 
promessa dentre todos esses novos nomes, representada pelo presidente da Assembleia Lissauer Vieira, do PSB. Nesse contexto, onde estão os 
tucanos? Alguém poderia objetar com a indicação do prefeito de Trindade Jânio Darrot, que inclusive é presidente estadual do PSDB, ou com o 
candidato a prefeito de Goiânia (2º posto mais importante da política goiana) Talles Barreto, também do PSDB, mas não é o caso. Jânio corre 
o risco de uma derrota eleitoral na sua base e Talles não tem a menor chance de vencer e sob um olhar rigoroso nem mesmo de classificar-se 
bem na disputa na capital. Isso é pouco para uma sigla que mandou em Goiás durante 20 anos e acabou se esvaziando com o envolvimento dos 
seus quadros em seguidos escândalos de corrupção, que não pouparam as suas expressões máximas – Marconi Perillo e José Eliton. O PSDB, 
senhoras e senhores, acabou em uma cova funda da qual jamais ressuscitará, pelo menos não para a grandeza que já experimentou um dia.
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aBaNDoNo DoS BaiRRoS SERÁ o GRaNDE tEMa Da caMpaNHa EM apaREciDa
Todos os candidatos da oposição a prefeito de Aparecida – e tudo aponta para o deputado federal Glaustin Fokus, do PSC, como o número um – vão apostar na explora-
ção do único dado que expõe alguma fragilidade do prefeito Gustavo Mendanha, ou seja, a monumental carência de infraestrutura na maioria dos bairros aparecidenses. 
Vejam só que tristeza: 30% não têm nenhuma rua asfaltada, 35% ainda sonham com um benefício civilizatório básico como a água tratada e, grave, 60% não dispõem 
de rede de esgoto. E isso depois de consecutivos 8 anos do prefeito Maguito Vilela e 4 de Mendanha, ambos do MDB.

EXplicaÇÕES DE BalDY SE BaSEiaM EM DEScUlpaS ESFaRRapaDíSSiMaS
Digamos assim: não foram felizes as entrevistas do ex-ministro e secretário afastado de Transportes Urbanos de SP Alexandre Baldy deu para expli-
car o inquérito judicial que levou à sua prisão. Não apresentou nenhum documento (como, por exemplo, declarações de imposto de renda que po-
deriam esclarecer as operações financeiras irregulares de que é acusado), não arrumou uma justificativa plausível para o dinheiro vivo que guardava 
em suas casas e, confrontando com as declarações dos delatores que informaram sobre vários encontros face-a-face e ainda disseram tê-lo visitado 
residencialmente, sofreu um ataque de amnésia e respondeu que não se lembrava de ter estado com eles, claro, prevenindo-se contra a aparição de 
fotos ao lado dos indivíduos (que, consta, estão anexas ao processo). São desculpas esfarrapadas, que tiram a credibilidade de qualquer defesa, no 
caso, aliás, pautada em uma tese ousadíssima: os delatores teriam inventado os fatos que envolveram Baldy a troco de nada.

VaNDERlaN Foi paRa o iNtERioR paRa REpEtiR a ENtREGa DE tRatoRES
Depois de promover uma cerimônia esvaziada em Goiânia, no pátio da Conab, para entregar 26 tratores a prefeitos, o senador Vanderlan Cardoso saiu em roadtrip pelo 
interior pelo interior para repetir a cerimônia, dessa vez individualmente. Em tempos de pandemia, não foi uma boa ideia. 

pRiNcipaiS BENEFiciaDoS pEloS GoVERNoS tUcaNoS NÃo DEFENDEM MaRcoNi
O ex-governador Marconi Maria teria alguma chance de deter a desconstrução do que imagina ser o seu legado se tivesse ao seu lado vozes gabaritadas para postular tecnicamente a 
possível excelência, ao menos parcial, dos seus governos. Mas não as há. Os tecnocratas tucanos que se fartaram com os cargos mais importantes de Goiás, durante duas décadas, nunca 
se dispuseram a retribuir as benesses recebidas com a coragem de interceder pelo chefe que tratavam como um semideus. Não abrem a boca. Onde está, por exemplo, Giuseppe Vecci, 
que teve tudo, até um mandato de deputado federal doado por Marconi, que ele não foi capaz de justificar, concluindo-o com uma soma zero a favor de Goiás? Cadê José Carlos Siqueira, 
que passou arrogantemente por todas, sim, simplesmente por todas as funções de influência da era tucana? Cadê José Eliton, agraciado com 2 mandatos de vice e a chance desperdiçada 
de disputar uma eleição como representante da máquina de governo? Ou a professora Raquel Teixeira? Ou João Furtado? Ou o multidisciplinar Leonardo Vilela? Ou Jayme Rincón, que só 
se preocupa com a extinta Agetop, não menciona o nome de Marconi e até o critica? Por onde andam todos eles? E muitos outros? Por que, enfim, não têm nada a dizer em defesa do seu 
ex-líder e de tudo o que foi feito no regime encerrado em 2018 com um fiasco nas urnas? O ex-governador paga, tristemente, a conta pelas escolhas equivocadas de aliados que fez. 

EM GoiÁS, oNDE oS RicoS SÃo pRaticaMENtE iSENtoS, QUEM paGa iMpoStoS SÃo oS poBRES
Impressionante: com tudo o que o governador Ronaldo Caiado fez e mais CPI na Assembleia e restrições impostas pelo Tribunal de Contas do Estado, ainda assim o valor da re-
núncia fiscal em Goiás, em 2021, deve superar a casa dos R$ 9 bilhões de reais – uma montanha de dinheiro de ICMS que ficará retido no bolso de um grupo privilegiado de pouco 
mais de 500 grandes empresários, que seguem como os mais privilegiados do país em matéria de impostos dispensados de recolhimento. Isso porque, ainda, o Estado é o número 
um em termos nacionais quanto a incentivos fiscais, conforme apuração da jornalista Fabiana Pulcineli em uma excelente e oportuna matéria em O Popular. Na verdade, trata-se 
de um escândalo. E provado está que essa gente é imexível e continua beneficiária de vantagens incabíveis em uma economia de mercado. Assim é Goiás: enquanto os pobres, ou 
seja, os pequenos e médios empresários, são obrigados a quitar todos os meses as suas obrigações fiscais, rico não paga nada.

política EStaDUal NÃo tEM MaiS NENHUM tUcaNo
ENtRE aS SUaS pERSoNaGENS DE MaioR EXpRESSÃo
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Assembleia aprova repasse 
ao Fundo Estadual do Trabalho

a assembléia apro-
vou o projeto de lei 
que autoriza o go-

vernador Ronaldo Caia-
do (DEM) a abrir crédito 
especial, no valor de R$ 
4 milhões, ao Fundo Es-
tadual do Trabalho (FET), 
e mais dois créditos ao 
Fundo Estadual de Assis-
tência Social, no valor de 
até R$ 20 mil. O processo, 
de número 3339/20 será 
apreciado em segunda e 
definitiva votação nesta 
semana. A sessão ordi-
nária remota foi coman-
dada pelo presidente 
Lissauer Vieira (PSB).

De acordo com jus-
tificativa do gover-
nador, os argumentos 
apresentados pela Se-
cretaria da Economia 
“demonstram a neces-
sidade da referida aber-
tura de créditos espe-
ciais destinados a cobrir 
despesas da Secretaria 
de Estado de Desenvol-
vimento Social”.

Aponta ainda que o 
valor dos recursos serão 
viabilizados à conta de 
recursos provenientes 
de anulação parcial ou 
total de dotações orça-
mentárias e de excesso 

de arrecadação, em obe-
diência ao previsto no 
parágrafo 1º, incisos 11 
e 111, do artigo 43, da 
Lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964.

A Secretaria da Eco-
nomia informa ainda 
ao governador que a 
necessidade da aber-
tura dos créditos espe-
ciais se justifica pela 
ausência no orçamento 
setorial do Fundo Esta-
dual do Trabalho (FET), 
transferências correntes 
(União) - Fundo de Am-
paro ao Trabalhador e 
pela ausência no orça-

mento setorial do Fundo 
Estadual de Assistên-
cia Social, entre outras 
transferências.

Em manifestação so-
bre o processo, a Procu-
radoria-Geral do Estado, 
meio de despacho afirma 
que a proposta legislati-
va, com o atendimento do 
previsto na Lei federal nº 
4.320, de 1964, “não en-
contra óbice no ordena-
mento jurídico”.

“Lido o texto do an-
teprojeto na sua versão 
mais recente, vê-se que 
as exigências formais 
estabelecidas na Lei n2 

4.320/64 foram cumpri-
das, pois o que se con-
signa ali é a previsão 
de abertura de créditos 
especiais, porque não 
há dotações para a re-
alização das despesas 
de que se cogita, sendo 
que está previsto que os 
recursos orçamentários 
necessários para tanto 
decorrerão “de anulação 
parcial ou total de do-
tações orçamentárias e 
excesso de arrecadação, 
em conformidade com 
o disposto no artigo 43 
da lei em questão”, diz 
o parecer. “Sendo assim, 

não se vislumbra óbice 
jurídico à tramitação da 
proposição minutada”.

O governador aponta 
ainda que a Câmara de 
Gestão Fiscal, pelo Des-
pacho nº 154/2020/CGF, 
declarou que, em reu-
nião realizada no dia 25 
de junho de 2020, houve 
deliberação favorável à 
abertura dos referidos 
créditos especiais. “Com 
essas razões e na ex-
pectativa da aprovação 
do incluso projeto de lei 
por esse Parlamento, so-
licito a tramitação espe-
cial da matéria.

o projeto que autoriza o governador 
Ronaldo Caiado a abrir crédito 
especial no valor de R$ 4 milhões 
ao Fundo estadual do trabalho 
(Fet), e mais dois créditos ao Fundo 
estadual de assistência social, 
no valor de até R$ 20 mil, vai à 2ª 
votação nesta semana. a matéria 
foi aprovada em primeiro turno na 
quinta-feira, 13, em sessão presidida 
por Lissauer Vieira (PsB). de acordo 
com justificativa do Governo, a 
abertura de créditos especiais é 
necessária para cobrir despesas da 
secretaria de estado 
de desenvolvimento social
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Governo de Goiás capacita servidores para o 
enfrentamento à violência doméstica e familiar
Com abertura virtual em 
live promovida pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social (Seds) e coordenada 
pela superintendente da 
Mulher e da Igualdade Ra-
cial, Rosi Guimarães, o Go-
verno de Goiás deu início, 
na última sexta-feira, dia 
14, ao curso on-line com o 
tema Violência de gênero: 
fundamentos e metodo-
logia para o atendimento 
psicossocial.

A ação faz parte das 
atividades em comemo-
ração ao aniversário de 
14 anos da criação da Lei 
Maria da Penha e compõe 
o Pacto Goiano Pelo Fim 
da Violência Contra a Mu-
lher. O curso tem o objeti-
vo de proporcionar acesso 
e aprofundar discussões 
relativas ao atendimento 
psicossocial em casos de 
violência de gênero, e é 
voltado aos profissionais 

que atuam na Rede de En-
frentamento à Violência 
Doméstica e Familiar nos 
246 municípios goianos.

De acordo com Rosi, 
o objetivo de promover 
o curso é aproximar dos 
município as políticas pú-
blicas do Governo de Goi-
ás para o enfrentamento à 
violência doméstica. “Que-
remos capacitar esses pro-
fissionais que atuam em 
cada município e apresen-

tar a eles a rede estadual 
de enfrentamento, para 
que eles tenham maior 
conexão e criem nos mu-
nicípios as redes que serão 
locais e permanentes.”

Participaram da aber-
tura o juiz Vitor Umbelino 
Soares Júnior, titular do 
Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar Contra 
a Mulher, de Rio Verde; o 
promotor de Justiça José 
César Naves de Lima, titu-

lar da 7ª Promotoria de Jus-
tiça de Itumbiara — Rede 
da Mulher; a tenente-co-
ronel Michela Rodrigues, 
coordenadora estadual da 
Patrulha Maria da Penha; 
a delegada Paula Meoti, 
titular da Delegacia Espe-
cializada no Atendimento 
à Mulher (Deam); a de-
fensora pública Gabriela 
Hamdan, coordenadora do 
Núcleo Especializado de 
Defesa e Promoção dos Di-

reitos da Mulher (Nudem); 
a secretária-geral adjunta 
e coordenadora-geral da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil Secção Goiás (OAB-
-GO), Delzira Menezes; a 
presidente da Associação 
Brasileira de Mulheres 
de Carreira Jurídica — 
Comissão Goiás, Larissa 
Junqueira; a presidente 
do Conselho Estadual da 
Mulher (Conem), Ana Rita 
Marcelo de Casto.
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Governo de Goiás envia SMS para 
incentivar estudantes da rede estadual

Para reduzir os riscos 
de evasão escolar 
durante a pandemia 

de Covid-19, o Governo de 
Goiás, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc), envia mensagens 
de SMS aos estudantes 
da rede estadual. A meta é 
motivá-los a acompanhar 
as aulas não presenciais. 

Por meio de uma parce-
ria com uma empresa de 
inteligência artificial vol-
tada para mudanças com-
portamentais, o serviço de 
SMS alcança mais de 9 mil 
estudantes de ensino mé-
dio em tempo integral.

Após envio de duas 
mensagens por semana 
em um período de 30 
dias, foi verificada redu-
ção de 77,3% na taxa de 
evasão escolar, quando 
comparada à dos estu-

dantes que não recebe-
ram SMS nesse período. 

Para se chegar a esse 
dado, foi considerada 
evasão escolar a ausên-
cia por duas semanas 
consecutivas nas aulas 
não presenciais.

A gerente de Desenvol-
vimento Curricular da Edu-
cação Integral da Seduc, 
Bianca Kelly, explica que 
as mensagens funcionam 
como pequenos lembretes 
e têm o objetivo de mo-

tivar os alunos para que 
continuem os estudos.  

Alunos matriculados, 
pais e/ou responsáveis 
recebem as mensagens 
disparadas, que também 
incentivam a interação 
do usuário.

Grupo amostral
A ação, voltada para 

alunos de Centros de En-
sino em Período Integral 
(Cepis) de Ensino Médio, 
foi iniciada em junho 

deste ano. Por se tratar 
de um projeto piloto, 
e também para fins de 
comparação e análise de 
resultados, nem todos os 
estudantes receberam as 
mensagens nesse primei-
ro momento.

Foram selecionados 
9.153 estudantes de En-
sino Médio em tempo 
integral da rede estadu-
al de ensino, provenien-
tes de 57 Cepis. Ao todo, 
a rede estadual de en-

sino possui 87 Cepis de 
ensino médio, que aten-
dem 18.219 alunos.

Depoimento
O estudante Alberto 

Sousa Pereira, de 17 anos, 
foi um dos alunos que no-
taram diferença no desem-
penho após o recebimen-
to de mensagens. “Achei 
muito legal. No começo a 
gente estava muito des-
motivado, mas essa provi-
dência ajudou a motivar a 

gente”, destaca.
O aluno da 3ª série do 

Cepi Doutor Genserico 
Gonzaga Jaime, de Anápo-
lis, conta que as aulas não 
presenciais foram difíceis 
no início, mas hoje já fa-
zem parte da rotina. 

“No começo foi difí-
cil. Tinha que tirar foto, 
mandar vídeo, entrar em 
site. Mas, com o tempo, 
a gente se acostumou. 
Hoje é como se fosse 
presencial”, relata.

as mensagens 
têm como 
objetivo 
combater 
evasão escolar e 
motivar alunos a 
acompanharem 
aulas não 
presenciais
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Pensionistas

GoiâniaPrev informa 
que continuam suspensas 
as provas de vida
Aposentados e pensionis-
tas não precisam se preo-
cupar em procurar o Goi-
âniaPrev para fazer prova 
de vida enquanto durar 
o período de pandemia. A 
situação, no entanto, é di-
ferente para pensionistas 
universitários que devem 
buscar instituto para fazer 
o recadastramento semes-
tral até setembro.

O órgão informa que 
continuam suspensas a 
prova de vida de aposen-
tados e pensionistas en-

quanto perdurar a situação 
de emergência em saúde 
pública no município de 
Goiânia, devido a pande-
mia da covid-19. 

A medida visa evitar a 
propagação do novo co-
ronavírus e o recadastra-
mento será retomado tão 
logo cessem as medidas 
decretadas para conter o 
avanço da pandemia.

O órgão informa que 
não haverá qualquer 
prejuízo ao pagamento. 
No entanto, a direção in-

forma que os pensionis-
tas universitários devem 
comparecer na sede da 
autarquia, situada na ave-
nida B, setor Oeste, até o 
mês de setembro para re-
cadastramento semestral.

Em caso de falecimen-
to de aposentados ou 
pensionistas durante este 
período da situação de 
emergência os familia-
res devem comunicar ao 
GoiâniaPrev e encaminhar 
documentação comproba-
tória da situação de óbito.
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Aparecida de Goiânia realiza pesquisas 
científicas para o tratamento da Covid-19

No enfrentamento ao 
Coronavírus, a Se-
cretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Apare-
cida de Goiânia iniciou, re-
centemente, três pesquisas 
científicas com instituições 
certificadas. O objetivo é 
aprimorar a atenção pres-
tada aos pacientes com 
Covid-19. A iniciativa so-
ma-se às demais ações re-
alizadas no município, des-
de o início da pandemia, 
em março deste ano, se-
guindo diretrizes da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), como a testagem 
em massa da população 
para obter diagnósticos 
precoces, o isolamento dos 
casos positivos com mo-
nitoramento e tratamento 
adequados, a ampliação de 
leitos, dentre outras.

O secretário municipal 
de Saúde, Alessandro Ma-
galhães, que também pre-
side o Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento ao 
Coronavírus em Aparecida, 
informa que dois projetos 
de pesquisa, já aprovados 
pelo Comitê de Ética Na-
cional, são realizados em 
parceria com o Instituto 
de Ciências Farmacêuticas 
(ICF), laboratório de bioe-
quivalência e biodisponi-
bilidade com sede local e 
certificado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA): “Um dos 
estudos é sobre um antir-
retroviral que foi avaliado 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e que se 
mostrou muito efetivo in 
vitro, ou seja, no ambiente 
laboratorial, então esta-

mos analisando esse trata-
mento nos pacientes com 
Covid-19. Já o outro estudo 
é sobre um medicamento 
que atua na cascata in-
flamatória desencadeada 
pelo Coronavírus”.

Quanto à terceira 
pesquisa, Alessandro 
Magalhães explica que 

“Aparecida de Goiânia foi 
escolhida por uma empre-
sa de São Paulo, vincula-
da à pesquisa de células-
-tronco, para desenvolver, 
junto ao nosso Hospital 
Municipal (HMAP), um 
estudo sobre a Covid-19.” 
Segundo ele, os estudos 
são promissores e podem 

trazer avanços para o en-
frentamento à pandemia. 
“Só conseguimos realizar, 
até o momento, mais de 
66 mil testes do tipo RT-
-PCR, além de diagnos-
ticar, isolar, monitorar e 
tratar com eficiência os 
pacientes ao mesmo tem-
po em que ampliamos a 

rede hospitalar porque 
trabalhamos com amplo 
embasamento científico. 
Nada é por acaso, tudo 
é planejado detalhada-
mente para evitar mortes 
e dar mais tranquilidade à 
população nesse momen-
to tão difícil e desafiador”, 
enfatiza o secretário.

além da testagem em massa, do 
monitoramento e do tratamento 
adequados dos casos positivos, 
a Prefeitura realiza estudos, 
em parceria com instituições 
certificadas, para aprimorar a 
atenção prestada aos pacientes
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Goiás deve alcançar R$ 59,07 bilhões 
no VBP da agropecuária de 2020
O Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP) 
de 2020, em Goiás, com 
base nos dados de julho, 
está estimado agora em 
R$ 59,07 bilhões. O valor 
representa aumento de 
9,51% em relação a 2019. 
O VBP da Agricultura em 
Goiás está estimado em R$ 
39,39 bilhões (aumento de 
12,33%) e o VBP da Pecuá-
ria em Goiás deve alcançar 
R$ 19,68 bilhões (aumento 
de 4,28%). No Brasil, o VBP 
da agropecuária é estima-
do  em R$ 742,43 bilhões, 
sendo o da Agricultura no 
valor de R$ 493,91 bilhões 
e o da Pecuária no valor de 
R$ 248,51 bilhões. Os da-
dos são Secretaria de Polí-
tica Agrícola do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

O VBP da Agricultura 
em Goiás teve crescimento 
nas culturas de arroz (R$ 
97,16 milhões - aumen-
to de 7,07% em relação a 
2019); feijão (R$ 1,4 bilhão 
- aumento de 11,24%); mi-
lho (R$ 7,91 bilhões - au-
mento de 21,91%); soja 
(R$ 18,14 bilhões - au-
mento de 31,52%) e tri-
go (R$ 108,68 milhões 
- aumento de 49,55%). 
Também houve cresci-
mento em relação às 
lavouras de banana (R$ 
263,25 milhões - au-
mento de 3,72%); café ará-
bica (R$ 174,31 milhões 
- aumento de 13,15%); e 
uva (R$ 6,91 milhões - au-

mento de 2,9%).
No VBP da Pecuária em 

Goiás o destaque ficou em 
relação a bovinos. O VBP 
está estimado em R$ 9,79 
bilhões - valor que repre-
senta aumento de 12,87% 
em relação a 2019.

Segundo o secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, o crescimento 
do VBP da agropecuária 
em Goiás é reflexo dos 
números alcançados pelo 

agro, que se traduzem em 
retorno econômico e so-
cial, pela geração de em-
prego e renda. “Os altos 
níveis de produção e pro-
dutividade no Estado são 
frutos de investimentos 
por parte dos produtores 

em tecnologia e inovação, 
aliados a um bom momen-
to climático no Estado e a 
uma política do Governo 
de Goiás de investimen-
tos no setor. Esses fatores, 
junto aos cenários nacio-
nal e internacional, têm 
contribuído para uma boa 
precificação dos nossos 
produtos, com reflexos im-
portantes para o retorno 
desse investimento. É com 
bons olhos que vemos es-
ses dados, porque tudo 
isso gera riqueza e con-
tribui sobremaneira com 
o social, como podemos 
verificar no alto índice 
de contratações do setor 
no Estado, que inclusi-
ve criou novos postos de 
trabalho”, analisa.
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Qualificação
em parceria com a Fábrica do empreendedor de anápolis, o serviço Nacional de apren-
dizagem Industrial (senai) está oferecendo 20 mil vagas gratuitas para 18 cursos de 
qualificação profissional que serão realizados à distância. Para se inscrever basta aces-
sar o site da Prefeitura de Anápolis ou do Senai.  

apartamento
a MRV apresentará no dia 15 de agosto o seu mais novo empreendimento em apareci-
da de Goiânia, o Gran Torino. O projeto de quase 12 mil m² contará com 212 apartamen-
tos de dois quartos. O residencial, que será construído na região do Papillon Park, terá 
salão de festas, playground, piscinas e pomar.

franQuia 1
Inaugurada recentemente no Metropolitan Mall em Goiânia, a unidade do Centro de 
Estética Automotivo Aquazero, no modelo standard, ficou em 1ª lugar no Ranking Na-
cional de toda a franquia. A Rede é conhecida por sua lavagem com apenas 300 ml de 
água e por utilizar produtos ecologicamente corretos que não agridem o automóvel, 
muito menos o meio ambiente.

franQuia 2
A Associação Brasileira de Franchising escolheu Goiânia para realizar a primeira edição 
da ABF Expo Digital, uma feira online que acontecerá entre os dias 18 e 20 de agos-
to visando impulsionar o desenvolvimento de franquias e ampliar oportunidades de 
negócios, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. O evento será composto por 30 
franquias com interesse em investir na região Centro-Oeste e que estarão durante os 
três dias atendendo virtualmente das 8h30 até 22h30, com agendamento. A participa-
ção é gratuita através do site https://abfexpodigital.com.br/.  

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Prestes a inaugurar em Goiânia, Alata Sorvetes, novo conceito em sorveteria 
que o chef Ian Baiocchi lança na capital, contará com um dos maiores murais 
de arte urbana em estabelecimento privado do Centro-Oeste. Assinada pela 
dupla de ilustradores internacionalmente reconhecidos do Bicicleta Sem 
Freio, o desenho tem 138 metros quadrados, sendo 23 metros de largura e 6 
de altura. Foram mais de 10 dias de pintura, mais de 70 litros de tinta acrílica 
à base de água e 19 cores presentes na arte. A inspiração teve como foco o 
conceito de sorveteria urbana contemporânea, reunindo elementos e refe-
rências da fauna e flora do cerrado. O Alata Sorvetes abre suas portas em 
breve, no Setor Marista, e contará ainda com serviços de delivery e retirada. 

cerrado 

r$600,00

Caixa credita auxílio para mais 
de 4 milhões de beneficiários

a Caixa creditou o 
auxílio emergen-
cial para 4,097 

milhões de beneficiários 
nascidos em setembro. 
São 4 milhões de pesso-
as nascidas em setembro 
que já tinham a progra-
mação de receber nesta 
data. Os demais, 97 mil, 
são os beneficiários nas-
cidos em setembro que 
tiveram o pedido liberado 
no início deste mês. Eles 
tiveram o cadastro reava-
liado pelo governo.

O auxílio, com par-
celas de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras), 
foi criado para reduzir os 
efeitos da crise econômi-
ca causada pela pande-

mia de covid-19.
A Caixa tem disponibi-

lizado o auxílio em uma 
poupança digital, acessí-
vel pelo aplicativo Cai-
xa Tem. Pelo programa é 

possível fazer compras 
online em estabeleci-
mentos autorizados e pa-
gar boletos.

O saque em dinhei-
ro do benefício, em uma 

agência do banco, é au-
torizado posteriormen-
te, conforme calendário 
definido pelo governo, 
considerando o mês de 
nascimento do benefi-

ciário. As transferências 
para outros bancos ou 
para contas na própria 
Caixa seguem o mesmo 
calendário de saque. Nes-
se caso, os recursos são 
transferidos automatica-
mente para as contas in-
dicadas pelo beneficiário.

Ciclo 1
O crédito para os be-

neficiários nascidos em 
setembro faz parte do Ci-
clo 1 de pagamentos do 
auxílio emergencial. Os 
saques e transferências 
estarão liberados no dia 
5 de setembro para os 
beneficiários que recebe-
ram o crédito na poupan-
ça social hoje.

No ciclo 1, o crédito 
na poupança social da 
Caixa está agendado 
para o período de 22 
de julho a 26 de agos-
to, conforme o mês de 
nascimento. Os saques 

e transferências estão 
sendo feitos de 25 de 
julho a 17 de setembro.

Bolsa Família
Amanhã (18), inicia o 

pagamento do auxílio 
emergencial para públi-
co beneficiário do Bolsa 
Família com NIS final 1. 
O pagamento para esse 
público é feito confor-
me o calendário usual 
do programa Bolsa Fa-
mília. Os primeiros a 
receber são os benefi-
ciários com NIS final 1. 
Na quarta-feira, será a 
vez daqueles com NIS fi-
nal 2 e assim por diante, 
com exceção do final de 
semana quando não há 
pagamentos, até o dia 
31 de agosto, quando 
será liberado pagamen-
to para os beneficiários 
com NIS final 0. Serão 
1,9 milhão de beneficiá-
rios por dia.

o saque é para 
pessoas nascidas 
em setembro
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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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Missão europa

Brasil domina os 100 metros livre 
no Open de Natação, em Portugal

Não houve distribui-
ção de medalhas 
no Open de nata-

ção de Loulé, em Portu-

gal. Se tivesse, o Brasil 
encerraria a primeira 
competição internacio-
nal da modalidade, desde 
o começo da pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19), com 18 conde-
corações. Neste domingo 
(16), último dia do evento, 
seis atletas ficaram entre 
os três primeiros de suas 
provas individuais.

O destaque foi o de-
sempenho nos 100 me-
tros livre masculino, em 

que o Brasil teve os cinco 
primeiros. Pedro Spajari, 
com 49s44, chegou em 
primeiro, seguido por 
Breno Correia e Marco 
Antônio Ferreira Júnior, 
que empataram na se-
gunda posição, com 
50s05. Marcelo Chierighi-
ni, dois centésimos atrás 
de Breno e Marco Antô-
nio, e Gabriel Santos, a 
cinco centésimos da du-
pla, vieram na sequência.

A natação brasileira 

também teve o melhor 
de domingo nas provas 
de 100m borboleta, com 
Leonardo Santos, e 50 
metros peito, com Felipe 
França. Os dois também 
integraram a equipe que 
fez o segundo melhor 
tempo do revezamento 
4 x100 m medley, com 
Guilherme Guido e Breno 
Correia. Já entre as mu-
lheres, Viviane Jungblut 
foi a segunda nos 1.500 
m livre, com 16min27s31.

A competição reuniu 
as seleções de Brasil, Es-
panha e Portugal, além 
de atletas de Andorra e 
de seis clubes portugue-
ses. A delegação brasi-
leira teve 14 nadadores - 
seriam 15, mas Brandonn 
Almeida testou positivo 
para o novo coronavírus 
e está em isolamento. Se 
o Open de Loulé tivesse 
entrega de medalhas, a 
equipe do país teria ob-
tido 10 ouros, sete pra-

tas e um bronze.
Os atletas fazem par-

te da Missão Europa, 
do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), que levou 
esportistas classifica-
dos para a Olimpíada de 
Tóquio (Japão) ou com 
chances de classificação, 
para treinos em Portu-
gal, onde a covid-19 está 
mais controlada. A dele-
gação está concentrada 
em Rio Maior, a 257 qui-
lômetros de Loulé.

Brasileiros se 
despedem de 
Loulé com cinco 
melhores tempos 
da prova
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