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aparecida de goiânia

Saúde aprimora o tratamento da 
Covid-19 com máscaras de mergulho 

adaptadas para ventilação respiratória

em formosa
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Big BRothER goiânia

a menos de duas semanas do início do período de conven-
ções para definição de candidatos e alianças para as elei-
ções municipais, é esperada a retirada de, pelo menos oito 
candidaturas nos próximos dias em Goiânia. O número de 
pré-candidatos chegou a 34. O principal estimulador para o 
grande número de pretendentes é o fim das coligações para 
vereadores.  Pensamento geral é que o partido com candi-
dato a prefeito terá melhor condição para fazer vereadores. 
A penúltima semana de articulação começa com 20 partidos 
mantendo nomes. Mas é normal que haja a união de forças. 
MDB, com Íris ou não, PT com Adriana Accorsi, PSL com Ma-
jor Araújo, PSD com Francisco Jr ou Vanderlan e PSDB com 
Talles Barreto são os mais firmes hoje. 

oposição sE aRticula 
Elias Vaz (PSB) e Dra Cristina (PL) encabeçam conversa com 
outros cinco pré-candidatos, para tentar unificar proposta de 
oposição ao prefeito Íris Rezende. a ideia é fortalecer o grupo. 
A impressão é que que o grupo entende que Íris é candidato 
e que será preciso demarcar terreno para tentar enfrentar um 
adversário sempre difícil de ser batido. O processo deve durar 
até o início de stembro. 

FEchado Em copas
Mesmo com desânimo de auxiliares, Íris Reende está mais 
afastado ainda do discurso de definição. O “sim” ou “não” do 
prefeito só deve ser dado às vésperas da convenção, que, em 
princípio, está marcada para 12 de setembro. 

ViRtual
A coisa mais certa é que não haverá a tradicional aglomeração 
de cabos eleitorais nas convenções partidárias. Os processos 
devem ser virtuais ou em recintos fechados, com a presença 
apenas dos candidatos e dirigentes partidários. 

pindaíBa 
Profissionais que trabalham em campanham reclama do choro 
de candidatos e partidos. Parece que a pandemia chegou na plí-
tica. Ninguém diz ter dinheiro pra tocar a campanha...

candidatos Ricos
Isso explica certo fascínio reavivado por candidatos que tiveram 
sucesso na carreira empresarial. Wilder Moraes e Vanderlan 
Cardoso estão entre os nomes que simbolizam a solução para 
todos os problemas. 

aliança no saco
Jari Messias gostou tanto de se aproximar do Centrão que parece 
ter arquivado a criação de um partido pra chamar de seu. O Aliança 
Pelo Brasil é um fracasso no recolhimento de assinaturas. O presi-
dente tem convite de partidos do Centrão, mas quer voltar ao PSL.

o dono do psl

Leonardo Bivar é a referência histórica do PSL. Foi deputado fede-
ral, presidente do sport Recife e sempre defendeu o liberalismo. Foi 
candidato a presidente da República, onde tive a oportunidade de 
entrevistá0lo nos tempos de Rádio 730. Bolsonaro foi a mola pro-
pulsora para o partido ter a segunda maior bancada na Câmara 
e, por isso, o segundo maior tempo de propagando e a segunda 
maior verba do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, atrás ape-
nas do PT. A saída de Bolsonaro foi traumática, mas integrantes do 
partido querem fazer as pazes. Bivar tem o controle do partido e é 
quem terá palavra importante na decisão final. 

pingos nos is
Vereadores Clécio Alves e Tatiana Lemes tem a oportunidade 
de encerrar a queda-de-braço na Câmara Municipal de Goiânia 
nesta terça0-feira. ou não. 

Último passo
A Câmara, por sinal, realiza nesta semana as audiências públicas 
sugeridas pelo Ministério Público para discutir a revisão do Pla-
no Diretor. Entregue com atraso de mais de um ano pela Pre-
feitura de Goiânia, sofreu novos atrasos por diligências e pela 
pandemia. Entra na fase final de tramitação com o risco que o 
Paço não queria, que é a contaminação por clima eleitoral. 

alERta
Goiás voltou a figurar como vermleho no mapa dos ca-
sos de coronavírus. Ou seja, om crescimento superior a 
15% no número de mortos. Apesar de já ser esperado, em 
função da flexibilização, o novo pique pode influenciar a 
decisão de candidatos para a eleição de novembro. 

ministRo? 
Depois de deixar a liderança do governo Bolsonaro, o depu-
tado goiano Vítor Hugo (ainda no PSL) passou a ser cotado 
para ser ministro. 

cRisE REciclada
Cooperativas de reciclagem registram queda de 43% no 
faturamento no período de pandemia. Com corte pela 
metade na renda dos cooperados. A coleta nas residên-
cias e condomínios aumentou, mas a das empresas prati-
camente zerou no início do processo. 

mEta 
Números podem gerar desestímulo ao setor, que luta, a 
duras penas, para voltar à marca de 7% de reciclagem, 
atingidos na implantação do sistema nos anos 2000.

hugo

Um dos principais eventos da cultura goiana, a Bolsa 
Hugo de Carvalho Ramos abriu inscrições nesta segun-
da-feira. A organização é da UBE, que vai selecionar 
uma obra de prosa e outra de pesia para publicação. 
Além de premiação em dinheiro. 

poR quE?
A pandemia tirou um pouco mais da lógica das coisas.

marcelohel@gmail.com

“É inútil fechar os olhos à realidade. Se 
o fizermos, a realidade abrirá nossas 

pálpebras e imporá a sua presença”.  (JK)
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No ano passado, chamou a minha atenção denúncia de 
que o urso Robinho seria alvo de maus tratos no zo-
ológico de Goiânia. À época, fui atrás e verifiquei que 

não procedia. Defendo uma mudança na concepção do zoo-
lógico de Goiânia. E Robinho ganhou um novo recinto com 
essa ideia. Robinho nasceu aqui, é patrimônio da população 
de Goiânia. Assim deve ser entendido.

A equipe do zoológico de Goiânia, por sinal, é pródiga em 
encontrar soluções para que os animais possam cumprir o 
seu papel, de atender à curiosidade de seus visitantes, em 
especial as crianças, e estar inserido na formação de profis-
sionais que se forma em Biologia, Zoologia e Medicina Vete-
rinária, entre outras ciências.

Robinho é fruto disso. Nasceu há 16 anos, está saudável 
e bem tratado. A denúncia da ONG paulista não procede. De 

acordo com a decisão da justiça, Robinho pode ir para um 
habitat, que não é o natural de sua espécie. Será retirado de 
onde sempre esteve, o que já gera preocupação.

O que pensamos, sempre, é que o Zoológico deve adotar 
os conceitos mais modernos, como vem ocorrendo em Bauru 
(SP) e no Rio de Janeiro. Como já acontece em Brasília. Precisa 
ter espaços mais amplos, com mais área verde e uma liberda-
de maior para os animais, mesmo em seus recintos.

É claro que a área atual não atende a esse princípio. Está 
na região central, rodeado de prédios e com intenso trânsito 
de veículos. A ideia é buscar uma área fora do núcleo central, 
onde pudesse haver uma maior harmonia na natureza. Como 
parte do Parque Altamiro de Moura Pacheco, por exemplo. É 
uma discussão que a cidade precisa levar, para melhorar um 
de seus melhores equipamentos públicos. Na atual sede, no 

Lago das Rosas, poderia ser consolidado como um novo cen-
tro de pesquisas, voltado para as questões ambientais, talvez 
até com a transferência da AMMA para o local.

Sem pensar nisso e retirando apenas um animal, 
como Robinho, não se resolve a questão. Robinho, res-
peito, é patrimônio da cidade. Se o seu lugar não é aqui, 
não será também na fazenda da ONG. O poder público 
está correto em lutar pela sua permanência. Ele nasceu 
aqui e deve continuar entre nós.

Enquanto isso, que possamos travar essa discussão por 
um novo zoológico. Para que Robinho e os outros animais do 
Zoo possam se sentir mais em casa, nessa atração barata, que 
já fez a alegria de gerações em Goiânia.

* Gustavo Cruvinel é vereador pelo MDB em Goiânia

Gustavo Cruvinel
É vereador pelo MDB em GoiâniaO Robinho é nosso! 

goverNo

Energia elétrica chega para 256 famílias 
em assentamentos rurais de Formosa

o fornecimento re-
gular e seguro de 
energia elétrica já 

tem data certa para se 
tornar realidade nos as-
sentamentos de Água Fria 
e Fartura, no município de 
Formosa. As obras que vão 
levar o serviço para 256 
famílias foram visitadas 
nesta segunda-feira, dia 17, 
pelo governador Ronaldo 
Caiado. Elas estavam pre-
vistas para o final de 2022, 
mas foram antecipadas 
a pedido do Governo de 
Goiás. Os dois empreendi-
mentos devem ficar pron-
tos até novembro deste 
ano, com investimentos de 
R$ 5 milhões. Os recursos 
são do Governo Federal e 
da Enel Distribuição Goiás. 

“Isso é dignidade, fa-
zer com que [os assen-
tados] tenham condições 
de trabalhar, ter renda e 
melhorar a qualidade de 
vida. Vocês agora vão ter 
infraestrutura e uma boa 
motivação para se de-
senvolverem muito”, dis-
se Caiado em Água Fria, 
onde esteve acompanha-
do pelo secretário de Es-
tado de Governo, Ernesto 

Roller, e pela presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado. 

“Energia se transforma 
em produção, em renda, ri-
queza, em mais tempo para 
que seus filhos possam es-
tudar”, afirmou Gracinha 
Caiado. “Gostaria de dizer 
do orgulho que tenho des-
se homem. Não apenas por 
ser meu marido e pai das 
minhas filhas, mas por ver 
que o mesmo cuidado que 
possui com minha família, 
ele tem com a população 
de Goiás”, acrescentou a 
primeira-dama. 

O presidente da Enel 
Distribuição Goiás, José 
Luis Salas, e o diretor Luis 
Fernando Roa também 
participaram da vistoria 
técnicas às obras de co-
nexão, que vão colaborar 
para o desenvolvimento 
regional. Ao longo das visi-
tas, Caiado ressaltou que a 
geração de renda e empre-
go é um norte em sua ad-
ministração. “Vamos priori-
zar as regiões para que as 

pessoas possam produzir e 
viver com dignidade. Esse 
é o nosso compromisso e 
finalidade”, sublinhou. 

Em Água Fria, o líder 
do Executivo visitou duas 
propriedades rurais que 
serão beneficiadas com 
a energia elétrica. As fa-
mílias produzem diversos 
tipos de alimentos, como 
banana, hortifrutigranjei-
ros, leite e mel. 

Na casa de Sebastiana 
Sales e Arlito Dourado, 
que vivem com mais cin-
co filhos, a expectativa é 
grande para a chegada 
da energia. “Hoje, tudo 
que a gente compra na 
cidade precisa ser consu-
mido logo. Não tem como 
armazenar”, afirmou Se-
bastiana. “Estamos vendo 
um sonho se concretizar”, 

completou a amiga Marli 
de Fátima Caetano, ao fe-
licitar o governador pela 
benfeitoria recebida. 

O secretário de Gover-
no, Ernesto Roller, des-
tacou a importância da 
obra para os moradores 
da região. “O assentado 
precisa da energia para 
sua produção, seguran-
ça e qualidade de vida. 
O governador foi funda-
mental [nesse processo], 
demonstrou apreço e res-
peito por Formosa”, frisou. 
Segundo ele, trata-se de 
um trabalho promovi-
do por Caiado desde a 
época do Congresso Na-
cional, quando já atuava 
por essa melhoria, tendo, 
inclusive, costurado en-
contro com o ministro de 
Minas e Energia.

Obras
O primeiro local visita-

do foi o assentamento de 
Água Fria, onde 111 famí-
lias vão receber o servi-
ço de energia elétrica. A 
obra de conexão, que co-
meçou este mês, tem 32 
quilômetros extensão de 
rede monofásica, com a 
implantação de 477 pos-
tes, e deve estar pronta 
até novembro próximo. O 
investimento é de R$ 2,2 
milhões e encerrará uma 
espera de 16 anos.

Já em Fartura, segunda 
parada do governador, o 
empreendimento engloba 
a construção de 45 qui-
lômetros de rede, tam-
bém monofásica, com 537 
postes. Isso significa levar 
mais dignidade e qualida-
de de vida para 145 famí-

lias. O valor investido foi 
de R$ 2,9 milhões. Por lá, o 
benefício é prometido des-
de 2012. A conclusão da 
obra está prevista para o 
final de outubro deste ano.

Ambas as melhorias 
se concretizaram por 
meio do Programa de 
Universalização do Aces-
so à Energia Elétrica, do 
governo federal. Para os 
moradores que quiserem 
já realizar um pré-cadas-
tro, para receber a nova 
ligação de energia, a Enel 
disponibilizou uma tenda 
de atendimento em cada 
um dos assentamentos. 

Mutirão
Durante a vistoria 

das obras, o governador 
também participou da 
abertura de um mutirão 
de manutenções preven-
tivas na região Norte do 
Estado. As atividades se 
estendem até o dia 21 
de agosto e contemplará 
24 municípios. Ao todo, 
612 profissionais, divi-
didos em 112 equipes, 
trabalham a cada dia, 
nas inspeções em circui-
tos, instalações de equi-
pamentos tecnológicos, 
podas de árvores, limpe-
zas de faixas e correções 
de defeitos. 

O objetivo é preparar o 
sistema para os próximos 
períodos de queimadas e 
de chuvas, para comple-
mentar as manutenções 
realizadas ao longo do ano 
e ajudar a evitar falhas no 
fornecimento de energia. 

Foram investidos R$ 5 milhões 
para viabilizar obras, resultado de 
parceria entre estado, enel e governo 
Federal. ação do governador Ronaldo 
Caiado encerra período de espera 
de 16 anos pelo benefício 
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aparecida de goiânia

Saúde aprimora o tratamento da Covid-19 
com máscaras de mergulho adaptadas 

para aprimorar os 
cuidados presta-
dos à população, 

profissionais da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
de Aparecida de Goiânia 
(SMS) têm utilizado, em 
pacientes com Covid-19 
e seguindo critérios cien-
tíficos, máscaras de mer-
gulho adaptadas para 
realizar a ventilação não 
invasiva (VNI). Após se-
rem testados, dez desses 
equipamentos já estão 
em pleno funcionamen-
to no Hospital Municipal 
(HMAP), cinco nas Uni-
dades de Pronto Atendi-
mento (UPA’s) da cidade e 
mais quinze estão sendo 
adaptados para serem 
usados na rede de Urgên-
cias e Emergências da se-
cretaria. A iniciativa, além 
de aperfeiçoar o atendi-
mento aos pacientes em 
diversos níveis, também 
contribui para a redução 

da mortalidade por Coro-
navírus.

Segundo a coorde-
nadora de Elaboração 
de Projetos da SMS, Ane 
Caroline de Lima Silva, 
as 20 máscaras destina-
das à rede são todas de 
tamanho adulto, modelo 
Snorkel Full Face e fa-
bricadas na China. Para 
serem utilizadas como 
máscaras de CPAP (Do in-
glês Continuous Positive 
Airway Pressure, Pressão 
Positiva Contínua nas 
Vias Aéreas), cada uma re-
cebe um adaptador para 
entrada e saída de oxi-
gênio feito em uma im-
pressora 3D da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Aparecida, 
que imprime, desde julho, 
esse tipo de material.

“A máscara de mer-
gulho cobre e tem uma 
boa vedação do rosto 
todo. Com o adaptador, 

é possível instalar um 
filtro Hepa que evita a 
propagação de bacté-
rias e vírus para que o ar 
expelido não saia con-
taminado. Por isso, esse 
equipamento se tornou 
um aliado no combate 
ao Coronavírus e na re-
cuperação dos pacien-
tes, uma vez que impede 
a propagação do vírus e 
também evita a intuba-
ção, um procedimento 
que pode gerar riscos 
adicionais”, afirma a co-
ordenadora, que é uma 
das responsáveis pela 
implantação dessa es-

tratégia em Aparecida.
O superintendente de 

Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção, desta-
ca que o dispositivo tam-
bém traz conforto para a 
pessoa infectada, princi-
palmente se for idosa, por 
cobrir a face inteira, dife-
rentemente do modelo 
CPAP, também usado para 
síndromes respiratórias 
mas que cobre apenas 
nariz e boca e foi aboli-
do no atendimento aos 
casos de Covid-19 devido 
ao risco de disseminação 
viral. “A máscara adaptada 
facilita o diálogo entre 

paciente e médico, além 
de diminuir a sensação de 
claustrofobia e liberar ar 
filtrado e descontamina-
do. E mais: O equipamen-
to é de fácil manuseio e 
pode ser reutilizado por 
outros pacientes após a 
devida higienização”.

Já a coordenadora mé-
dica da SMS, Katia Mi-
chelle dos Anjos Bonfim, 
ressalta que o objetivo 
primordial do uso das 
máscaras de mergulho 
adaptadas é o de “retar-
dar, ou até mesmo evitar, 
a intubação orotraqueal 
dos pacientes com Co-

vid-19 em insuficiência 
ventilatória, já que, se-
gundo estudos cientí-
ficos, o procedimento, 
apesar de necessário em 
alguns casos, aumenta 
o risco do paciente fale-
cer. A presença do tubo 
endotraqueal pode lesar 
diretamente a mucosa da 
via aérea causando ulce-
ração, inflamação, edema 
e hemorragia submucosa, 
e, em casos extremos, es-
tenose (estreitamento) da 
via aérea, predispondo o 
organismo a infecções 
graves como pneumonia, 
sinusite e otite”.

a iniciativa surgiu na Itália e 
está sendo usada no Brasil com 
resultados satisfatórios. Peça 
que acopla a máscara aos tubos 
de oxigênio é produzida pela 
impressora 3d da secretaria de 
Ciência, tecnologia e Inovação
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evento virtual

LIDE tem mentoria com Maurício de Sousa
O cartunista Maurício de 
Sousa é o convidado da 
próxima mentoria do LIDE 
Goiás, na quarta-feira (19), 
às 19 horas. O criador da 
Turma da Mônica conta-
rá toda trajetória de vida 
– desde repórter policial 
a ser o mais premiado 
autor brasileiro de histó-
ria em quadrinhos. O en-
contro virtual é exclusivo 
para filiados do LIDE.

A Turma da Mônica foi 
essencial para a educação 
de diversas gerações e 
sempre acompanha os di-
lemas e as preocupações 
da sociedade. Em março 
deste ano, o personagem 
emblemático “Cascão” 
apareceu nos quadrinhos 
lavando as mãos em alu-

são à prevenção contra o 
coronavírus.

Um pouco da vida
Mauricio de Sousa é 

membro da Academia 
Paulista de Letras, ocu-
pando a cadeira nº. 24. 
Desde pequeno, desenhar  
era a brincadeira favorita 
do empresário e escritor 
brasileiro, e assim, ele en-
chia as páginas de seus 
cadernos escolares. Nes-
sa época, desenhou seu 
primeiro personagem, 
que ele chamou de Ca-
pitão Picolé, que é muito 
parecido com o Horácio.

Mais tarde, passou a 
ilustrar pôsteres e carta-
zes para os comerciantes 
da região. Em 1954, com 

19 anos, mudou-se para 
São Paulo e se apresen-
tou na redação do jornal 
Folha da Tarde, carre-
gando uma pasta cheia 
de desenhos para ser 
ilustrador, mas eles pre-
cisavam de um repórter 
policial e ele aceitou.

Já em 1959 convenceu 
o editor a publicar uma 
tirinha vertical semanal, e 
a partir daí, trocou a má-
quina de escrever pela 
prancheta. Nessa época, 
criou seu primeiro perso-
nagem - o cãozinho “Bidu” 
e seu dono “Franjinha”. A 
partir de uma série de tiras 
em quadrinhos com “Bidu 
e Franjinha”. Nos anos se-
guintes foram surgindo 
novos personagens.
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serviços

Cencosud e Cornershop 
anunciam aliança estratégica

a Cencosud, grupo ao 
qual pertence o Bre-
tas - e a Cornershop- 

companhia controlada por 
Uber Technologies Inc. - fir-
maram um acordo de cola-
boração conjunta de longo 
prazo para as operações 
de supermercados e home 
center no Brasil, Chile, Peru 
e Colômbia.

Com este acordo, os 
clientes da Cornershop po-
derão acessar as lojas de 
supermercados da Cenco-
sud – além do Bretas,  as 
lojas Jumbo, Wong, Metro, 
Santa Isabel, Prezunic e 
GBarbosa entre outras - e 
de home center (Easy) sem 
taxa de serviço. Além disso, 
os usuários do Uber e Uber 
Eats poderão acessar os 
produtos e lojas por meio 
dos seus aplicativos.

O acordo inclui também 
como ponto relevante a 
integração tecnológica, o 
que significa que a Cenco-
sud e Cornershop trabalha-
rão juntas para desenvol-
ver tecnologia que ofereça 
a melhor experiência aos 
clientes da Cencosud, 

buscando desenvolvê-los 
para melhorar a eficiên-
cia do negócio.

Com isso, ambas vão 
investir no desenvolvi-
mento de lojas dedicadas 
a coleta de e-commerce, 
em todos os países in-
cluídos no pacto, com o 
objetivo de continuar en-
tregando um serviço ini-
gualável tanto nas lojas 
quanto no e-commerce.

Oskar Hjertonsson, fun-
dador e CEO de Corner-
shop  destaca que “quando 
lançamos Cornershop em 
Santiago há 5 anos,  Jumbo 
era um parceiro desejado 
para esse mercado. Sabe-
mos que o Jumbo é uma 
das lojas favoritas para os 
usuários da Cornershop, 
por sua ampla seleção de 
produtos de muito boa 
qualidade. Estamos muito 
felizes com este anúncio e 
o que ele significa: poder 
entregar mais valor ainda 
aos nossos clientes, não 
apenas no Chile, mas em 
toda a região.”

Para Eduardo Donnelly, 
Diretor Geral do Uber Eats 

para América Latina “A 
América Latina é um mer-
cado chave para a Uber, 
onde temos uma presença 
importante. Entusiasma-
-nos muito a possibilidade 
da Cornershop começar a 
trabalhar com a Cencosud, 
e que graças a nossa inte-
gração tecnológica os usu-
ários das aplicações Uber 
possam acessar as suas 
lojas e produtos. Este acor-
do nos proporciona pensar 
em novas oportunidades 
de desenvolvimento em 
conjunto para o futuro.”

Para Matias Videla, CEO 
de Cencosud “Esta aliança 
com Uber e Cornershop 
é parte da estratégia da 
Cencosud de focar no ca-
nal e-commerce e de su-

permercados. Oferece-nos 
a oportunidade de crescer 
com uma oferta mais am-
pla para nossos clientes, 
melhorar o serviço e nos 
beneficiar com os desen-
volvimentos tecnológicos 
atuais e futuros.”

SOBRE CENCOSUD
Cencosud é um dos 

maiores e mais prestigia-
dos grupos varejistas multi-
-marca e multi-formato da 
América Latina, com presen-
ça em cinco países e mais 
de 105 mil colaboradores. 
Mantem operações na Ar-
gentina, Brasil, Chile, Peru 
e Colômbia, por meio de 
cinco segmentos de negó-
cios: supermercados, home 
center, lojas de departa-

mento, shoppings centers 
e serviços financeiros.

SOBRE 
CORNERSHOP

Cornershop é o aplicati-
vo que reúne supermerca-
dos e lojas especializadas 
em um só lugar. Preencha 
seu carrinho, programe seu 
pedido e receba em menos 
de 60 minutos. Um com-
prador confiável e especia-
lista em eleger os melho-
res produtos deixará seu 
pedido no lugar e horário 
indicado. Cornershop foi 
lançada em 2015 no Chi-
le e México, e atualmente 
está presente em sete pa-
íses: Chile, México, Brasil, 
Peru e Colômbia, Estados 

Unidos e Canadá. Para sa-
ber mais, acesse www.cor-
nershopapp.com.

SOBRE UBER
A missão da Uber é criar 

oportunidades por meio 
do movimento. Começa-
mos em 2010 para resol-
ver um problema simples: 
Como você consegue uma 
carona apertando um bo-
tão? Mais de 15 bilhões 
de viagens depois, desen-
volvemos produtos que 
aproximam as pessoas de 
seu destino. Ao mudar a 
forma como as pessoas, 
alimentos e objetos se 
movem pelas cidades, o 
Uber é uma plataforma 
que abre o mundo para 
novas possibilidades.

o acordo preferencial inclui a oferta 
de todos os supermercados da 
Cencosud com destaque e sem 
taxa de serviço na Cornershop 
Chile, Peru, Colômbia e Brasil. estão 
inclusas as operações do segmento 
Home Center no Chile e na Colômbia
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eleição em aparecida

Maione Padeiro está 
no radar de empresários 
e comerciantes
As articulações para a 
eleição estão esquen-
tando e em Aparecida 
de Goiânia o nome de 
Maione Padeiro começa 
a entrar no radar das li-
deranças, comerciantes 
e empresários. Maione 
hoje preside a Acirlag 
e tem grande atuação 

na Região Leste do mu-
nicípio. Por enquanto, 
Maione evita falar so-
bre candidatura a vere-
ador, mas ele tem his-
tória na política.

Maione é filho do ex-
-vereador Geraldo Padei-
ro, conhecido pelo tra-
balho comunitário e que 

deixou grande legado em 
Aparecida. Nessa crise 
da pandemia, Maione se 
destacou pela defesa pe-
sada dos interesses dos 
comerciantes e empre-
sários; sempre buscando 
dialogar com a prefeitura 
e levar as demandas do 
empresariado.
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Energia elétrica é cara ou muito 
cara para 84% dos brasileiros

oitenta e quatro por 
cento dos brasilei-
ros, entrevistados 

pelo Ibope e pela Associa-
ção Brasileira dos Comer-
cializadores de Energia 
(Abraceel), consideram a 
energia elétrica cara ou 
muito cara. Para a Abrace-
el, o valor pago pelos con-
sumidores tem se tornado 
mais evidente nas despe-
sas das famílias, já que as 
pessoas que consideravam 
o preço caro ou muito caro 
no ano de 2014 – primeiro 
de realização da pesqui-
sa – chegavam a 67%. O 
percentual atingiu a maior 
marca em 2014 (88%) e no 
ano passado (87%). A pes-
quisa ouviu 2 mil pessoas 
em todas as regiões do 
país, entre os dias 24 de 
março e 1º de abril.

Considerando os dados 
deste ano, 55% dos entre-
vistados afirmaram que o 
alto preço é causado pelos 
impostos e 28% pela falta 
de concorrência no setor. 
“Hoje a energia elétrica é 
um dos serviços mais taxa-
dos, por uma razão muito 
simples: os governos esta-
duais têm muita facilidade 
em arrecadar imposto por 
meio da conta de luz, então 
incidem diversos impostos 

- federais, estaduais - e o 
consumidor percebe que 
a energia é cara devido 
aos muitos tributos”, disse 
o presidente da Abraceel, 
Reginaldo Medeiros.

Ele lembra que os va-
lores dos impostos estão 
descritos em cada conta, 
para que o consumidor 
possa consultar. Segun-
do Medeiros, além desses 
dois fatores apontados 
pelos entrevistados, outro 
motivo atrelado ao alto 
preço das contas são os 
subsídios cruzados, que, 
conforme explica, “é o 
que um consumidor paga 
pelo outro”. Ele citou dois 
exemplos em que os mais 
pobres pagam pelos mais 
ricos: subsídios para o 
agronegócio – devido aos 
subsídios para áreas rurais 
– e para aqueles que insta-
lam painéis fotovoltaicos.

“Há consumidor rural 
que tem desconto de 90% 
na irrigação durante a ma-
drugada, isso é um subsí-
dio que alguém paga. Há 
muitos subsídios cruzados. 
Agora está se colocando 
muito painel fotovoltaico, 
quem coloca principal-
mente é quem tem dinhei-
ro para instalar. Quando 
ele instala o painel, há uma 

série de benefícios que a 
rede elétrica traz para ele, 
que é por exemplo regula-
rizar energia”, disse.

Essa regularização diz 
respeito ao fornecimento 
de energia elétrica duran-
te a noite, quando não há 
energia solar para garantir 
a demanda. “Isso é um be-
nefício que a rede elétri-
ca traz,  mas hoje ele não 
paga nada. Quem paga 
esse subsídio é o consumi-
dor, que não instalou um 
painel fotovoltaico para 
esse consumidor mais rico”.

Mercado livre
Em 80% dos casos, os 

entrevistados gostariam de 
escolher sua operadora de 
energia elétrica, enquanto 

em 2014, esse percentu-
al era de 66%. A Abraceel 
defende o modelo do mer-
cado livre, em que o consu-
midor possa escolher sua 
fornecedora de energia, e 
considera que essa é uma 
forma de tornar o setor 
mais competitivo.

O estudo apresenta da-
dos sobre possível mudan-
ça do mercado cativo de 
energia - atual sistema no 
qual o consumidor compra 
energia da distribuido-
ra - para o mercado livre 
- quando ele tem a possi-
bilidade de escolher quem 
será a sua fornecedora de 
energia: 63% trocariam 
de fornecedor de energia 
caso a medida fosse im-
plementada no país; em 

2014, esse percentual era 
de 57% e, no ano passado, 
chegou a 68%.

Para a maioria das pes-
soas entrevistadas (64%), 
o principal motivo para a 
decisão de troca da em-
presa continua sendo o 
preço, conforme os dados 
deste ano. No ano passa-
do, o preço era também o 
principal motivo para 68% 
dos entrevistados.

Energia limpa
Outro resultado que 

mostra o perfil do consu-
midor de energia é que 
17% escolheriam sua ope-
radora com base em uma 
geração de energia mais 
limpa. Esses eram 13% 
em 2017, primeiro ano em 

que a pergunta entrou na 
pesquisa. No ano passado, 
eram 15% aqueles que se 
preocupavam com ener-
gia mais limpa na hora de 
escolher a fornecedora de 
energia.

Questionados se gosta-
riam de gerar sua própria 
energia em casa, 90% dos 
entrevistados disseram 
que sim - o número é 13 
pontos percentuais maior 
que em 2014. Segundo a 
Abraceel, o interesse em 
trocar de empresa, caso a 
medida de mercado livre 
seja implantada no Brasil, 
assim como o interesse 
em gerar energia elétrica 
em casa, crescem à medi-
da que aumentam a renda 
familiar e escolaridade dos 

Pesquisa é do Ibope e da associação 
dos Comercializadores de energia 
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eleições 2020

Começa hoje prazo para nomeação de mesários
Começa hoje (18) e vai 
até o dia 16 de setembro 
o prazo para que os juízes 
eleitorais de cada municí-
pio nomeiem os mesários 
e os membros das mesas 
receptoras de votos e de 
justificativas, bem como os 
eleitores que atuarão no 
apoio logístico dos locais 
de votação das Eleições 
Municipais 2020.

As datas foram altera-
das com a Emenda Consti-
tucional nº 107/2020, que, 
em razão da pandemia, 
adiou o pleito para 15 e 
29 de novembro (1º e 2° 
turnos). Originalmente, as 
nomeações seriam de 7 de 
julho a 5 de agosto.

De acordo com o TSE, os 

locais designados para o 
funcionamento das mesas 
receptoras serão publica-
dos até 16 de setembro no 
Diário de Justiça Eletrôni-
co, nas capitais. Caberá aos 
Tribunais Regionais Eleito-
rais (TREs) regulamentar a 
forma de publicação para 
os demais locais.

“Todo eleitor a partir 
dos 18 anos em situação 
regular pode ser convoca-
do para trabalhar no dia da 
votação, com exceção dos 
candidatos e seus parentes 
até o segundo grau e por 
afinidade. Também estão 
impedidos de ser mesá-
rios os integrantes dos 
diretórios de partidos que 
exerçam função executiva, 

os agentes e autoridades 
policiais, assim como os 
funcionários com cargos 
de confiança do Executi-
vo e os que pertencem ao 
serviço eleitoral”, informou 
por meio de nota o TSE.

Mesa receptora
Segundo o tribunal, a 

mesa receptora de votos 

é composta por um presi-
dente, um primeiro e um 
segundo mesários e um 
secretário. O presidente 
da mesa é a autoridade 
máxima dentro da seção 
eleitoral, cabendo a ele 
“garantir o sigilo do voto 
de cada eleitor e a tran-
quilidade no ambiente 
de votação, além de ze-

lar pela segurança da 
urna eletrônica durante 
todo o processo”.

Os membros da mesa 
receptora são responsáveis 
por organizar os trabalhos 
das seções eleitorais do 
início até o encerramento 
da votação. Também cabe 
a eles recebem o eleitor, 
colher e conferir a assina-
tura no caderno de vota-
ção com os documentos 
apresentados e liberar a 
urna para o voto.

“O serviço prestado 
pelo mesário não gera re-
muneração, mas dá direito 
a auxílio-alimentação e a 
dois dias de folga no ser-
viço público ou privado, 
para cada dia trabalhado. 

Também é considerado 
critério de desempate em 
concursos públicos, des-
de que previsto em edi-
tal”, informa o TSE.

Mesário voluntário
O Programa Mesário 

Voluntário permite que 
o eleitor se candidate 
a trabalhar no dia da 
eleição. Devido à pan-
demia, o TSE preparou 
uma campanha que, 
além de incentivar a 
inscrição voluntária de 
mesários, orienta os co-
laboradores a garantir, 
no dia da votação, toda 
a proteção necessária 
para reduzir os riscos 
de contaminação.
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Villa Das PEDRas
a pousada Villa das Pedras que 

fica localizada na cidade de 
Pirenópolis, já tem data marcada 

para retornar as atividades e 
receber os turistas. Neste último 

final de semana a cidade já 
começou a receber os turistas, 

mas a Villa das Pedras retornará 
no dia 28 deste mês, adequada 
com as normas sanitárias para 

o combate à transmissão do 
CoVId-19, proporcionando ao 
turista conforto e segurança.

MoViMENTo
a Votorantim Cimentos lançou 

o movimento social “sua Vida é 
Feita Para durar” e disponibiliza 

diversos materiais para que 
qualquer pessoa, entidade ou 

empresa possa utilizar para 
ampliar a conscientização e os 

cuidados contra a Covid-19. são 
cartazes, banners, adesivos, 

folhetos, faixas, vídeo e música, 
que podem ser baixados de 

forma gratuita no site da 
empresa no link: https://www.

votorantimcimentos.com.br/sua-
vida-e-feita-pra-durar/

laNÇaMENTo 
Para a criação da nova marca 

de perfumaria Liz, o Boticário 
se inspirou na mulher brasileira, 

suas conquistas e histórias de 
sucesso. a fragrância traz em sua 
assinatura uma fórmula secreta, 

onde os ingredientes passam por 
um processo que leva em média 

seis anos para que alcancem o seu 
melhor perfume.  a combinação 

entre o amadeirado e o floral é 
perfeita para mulheres, que buscam 

fragrâncias com personalidade 
e potência, sem deixar de lado o 

toque de dulçor e frescor.

cURsos GRaTUiTos 
em parceria com a Fábrica do 
empreendedor de anápolis, o 

serviço Nacional de aprendizagem 
Industrial (senai) está 

oferecendo 20 mil vagas 
gratuitas para 18 cursos de 

qualificação profissional que serão 
realizados à distância. Para se 

inscrever basta acessar o site da 
Prefeitura de anápolis ou do senai.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Jóias - o arquiteto Fernando Parrode aproveitou a quarentena para desenvolver sua 
linha de Jóias masculinas e o lançamento será feito em breve e de forma bem criativa. 

Live do Coronel - o cantor Marrone abrilhantou a 
noite do último domingo (16/08) com a tão aguardada 
“Live do Coronel” e seus inúmeros convidados. 
Uma superprodução em goiânia, e contou com a 
apresentação do ator global Henri Castelli.

2 3

4

Curso - a Link-se Brasil antenada com as novas demandas 
de mercado, lança essa semana a versão on-line do curso 
Potencializar seus ganhos. a Ceo da Link-se, dayanne 
Lorenzetti, explica que, embora os cursos sejam voltados para 
arquitetos e designers, esse, em especial, consegue atingir 
qualquer empreendedor que queira impulsionar seu negócio.
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Ação Gastronômica - o Viela Pro Bono é uma ação 
social do restaurante Viela gastronômica e da Chef Flávia 
Coelho torres, com a ajuda da sua reconhecida equipe 
de cozinha. o objetivo é distribuir comida para o maior 
número de pessoas possíveis em vulnerabilidade social.
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pandemia

Copa do Mundo de Natação 
é remarcada para 2021

a pandemia do 
novo coronavírus 
(covid-19) im-

pactou o calendário de 
competições esportivas 

em todo o mundo. Com 
a Copa do Mundo de Na-
tação não foi diferente. A 
Federação Internacional 
de Natação (Fina) remar-
cou para para setembro 
e outubro as seis etapas 
da competição. Todas 
serão realizadas em pis-
cinas curtas (25 metros, 
Inicialmente, o Mundial 
ocorreria no segundo 
semente deste ano.

Em nota oficial, a Fina 
explicou que as cidades-
-sede - Cingapura, Jinan 
(China), Berlim (Alema-
nha), Budapeste (Hun-
gria), Doha (Catar) e 
Kazan (Rússia) - demos-
traram interesse de man-
ter o cronograma inicial . 
Mesmo assim, a entidade 
decidiu reorganizar o ca-
lendário do evento. 

“Apesar de as cidades-

-sede da Copa do Mundo 
de Natação em 2020 de-
monstrarem continua-
mente seu interesse em 
sediar a competição este 
ano, a recomendação da 
Força-Tarefa da Fina, in-
dicada para revisar a si-
tuação, é de adiá-la para 
o próximo ano, a fim de 
garantir a segurança dos 
atletas e todas as partes 
interessadas envolvi-

das”, diz a entidade, em 
nota publicada segun-
da-feira (17).

As primeira disputas se-
rão em Cingapura e Jinan, 
em setembro, ainda sem 
datas definidas. Em outu-
bro os europeus recebem 
o evento. A primeira anfi-
triã no Velho Continente 
será Berlim (Alemanhã), 
com prova entre os dias 
1º e 3 de outubro. A eta-

pa seguinte será em Bu-
dapeste (Hungria), entre 
os dias 7 a 9. Na segunda 
quinzena o Mundial esta-
rá em Doha (Catar), de 21 
a 23. O encerramento do 
Mundial será em Kazan 
(Rússia), com provas entre 
os dias 28 e 30 de outubro. 
Ao todo, a Fina vai destinar 
US$ 2,5 milhões em pre-
miações, o equivalente a 
R$ 13 milhões. 

todas as provas 
serão disputadas 
em piscinas 
curtas
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