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n Já está em pleno vigor, desde o último 
dia 15, a proibição para que prefeituras 
façam qualquer tipo de propaganda. 
será que os leitores vão sentir falta da 
farra publicitária que rolava solta em 
goiânia, anápolis e aparecida?

n A campanha pelo rádio e televisão, a 
partir de meados de outubro, destina-
rá a maior parte do tempo disponível, 
em Goiânia, para o PSL e para o PT. To-
dos os demais partidos serão contem-
plados com exíguos segundos. 

n a candidatura ou não do ex-senador 
Wilder Morais a prefeito transformou-
-se no segundo maior ponto de interes-
se das eleições em goiânia. o primeiro, 
obviamente, é a decisão de Iris Rezende 
pela reeleição... ou não.

n Com dados que buscou no TCM, o 
deputado federal José Nelto faz uma 
denúncia estarrecedora: 14 mil funcioná-
rios de prefeituras goianas se inscreve-
ram e receberam o auxílio emergencial. 
Ele insiste que é crime e quer punição.

n a privatização da Celg gt está cami-
nhando bem. Como a empresa é enxuta 
e altamente rentável, o governador Ro-
naldo Caiado vai arrecadar no mínimo 
R$ 800 milhões, que podem até chegar 
a R$ 1 bi e meio, com a operação. 

n Os temas prioritários da campanha 
em Goiânia, que está a menos de 90 
dias da eleição, serão a Saúde, a Edu-
cação e o Emprego. E o que indicam 
as pesquisas e é também o esperado, 
diante do impacto da pandemia do 
novo coronavírus.

n Há notícias de que o ex-governador 
Marconi Perillo está tão preocupado 
com a eleição em Valparaíso que enviou 
a ex-deputada eliane Pinheiro para coor-
denar a campanha da deputada estadual 
Leda Borges, hoje atrás nas pesquisas.

n Pegou mal para o deputado estadu-
al Major Araújo o desmentido oficial 
da Polícia Militar a uma notícia que ele 
espalhou sobre a suposta suspensão 
do pagamento de horas extras aos 
PMs. A nota classificou a informação 
como fake news.

n a ligação visceral com o prefeito afas-
tado Cristovão tormin, acusado de asse-
diar 20 funcionárias municipais, matou 
no berço a candidatura do deputado 
estadual Wilder Cambão à prefeitura de 
Luziânia. sem chance de ressurreição.

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

Mantendo-se até agora como senhor absoluto da campanha eleitoral deste ano, ou seja, como não disse 
até hoje se será candidato à reeleição ou não e com isso paralisou as ações dos demais postulantes, todos 
aguardando a sua definição, o prefeito Iris Rezende deve a qualquer momento colocar fim a esse falso sus-
pense – já que, na verdade, é público e notório que ele vai disputar o pleito, talvez em melhores condições 
do que em qualquer outro em que ele se meteu ao longo da sua extensa carreira política, mesmo porque, a 
menos de 90 dias para a data da eleição, não há nenhum concorrente em condições de fazer frente ao peso 
da sua imagem. São impressionantes os bons resultados que Iris conquistou com a sua estratégia de retardar a decisão da tentar mais 
um mandato, praticamente esmagando os adversários com o seu não-discurso de campanha, ou seja, a insistência na tese de que é 
preciso priorizar a administração e deixar de lado o debate político por prejudicial aos interesses da população. Com isso, criou-se um 
vazio eleitoral na capital, que, agora, será preenchido exclusivamente pela candidatura de Iris, assim que anunciada, ainda mais com as 
dificuldades que os demais interessados no Paço Municipal enfrentarão, com a pandemia, para levar os seus nomes ao conhecimento 
das goianienses e dos goianienses – que, às voltas com os desafios econômicos e sociais trazidos pela Covid-19, não vão dispor 
de tempo algum para gastar acompanhando picuinhas e batebocas entre os candidatos a prefeito nem de boa vontade para isso. 
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NoVo EiXo político Do SUDoEStE GoiaNo Sai Da aliaNÇa liSSaUER-paUlo Do ValE
Em Rio Verde, o presidente da Assembleia Lissauer Vieira faz suspense sobre a sua definição quanto ao apoio à reeleição do prefeito Paulo do Vale, do DEM, mas todo mundo sabe que são 
favas contadas. o governador Ronaldo Caiado já foi comunicado. Na verdade, a aliança entre Lissauer Vieira e Paulo do Vale caracteriza um novo eixo político hegemônico na região sudoes-
te, que sepulta em definitivo quaisquer outros projetos partidários na região. O PSDB, se não conseguir a reeleição do prefeito Vinicius Luz, de Jataí, e não está fácil, simplesmente desaparece.

SEGURaNÇa DEiXoU DE SER paUta pRioRitÁRia paRa a popUlaÇÃo DE GoiÂNia
Os candidatos a prefeito de Goiânia que acessaram pesquisas qualitativas, mais recentemente, ficaram surpreendidos com uma constatação: o tema segurança pública 
saiu da pauta prioritária da população. Isso significa, nada mais, nada menos, que a ação das polícias civil e militar, sob o comando do governador Ronaldo Caiado, pro-
duziu resultados quanto à redução da criminalidade e, mais ainda, que essa nova situação de paz social foi percebida pelas goianienses e pelos goianienses – a famosa 
sensação de segurança. eleições municipais têm pouco a ver com isso, mas o assunto sempre aparece em pesquisas de avaliação do sentimento e das tendências do 
eleitor. sob Caiado, está claro, houve melhoras e avanços. a polícia “está mais presente” e “atenta”, é a visão da sociedade, hoje. só isso, na opinião de especialistas, é 
suficiente para justificar um governo, dada a dificuldade para se chegar a metas positivas em um campo onde tradicionalmente todas as gestões falham.

HaVERÁ MaiS aÇÕES coNtRa EMpRESaS BENEFiciÁRiaS DoS iNcENtiVoS FiScaiS
o deslocamento de Fernando Krebs para a área tributária do Ministério Público promete levar dor de cabeça para as maiores empresas goia-
nas, todas beneficiárias de incentivos fiscais sem paralelo no resto do país e em alguns casos mais escandalosos envolvendo ilegalidades – tal 
como ficou demonstrado pelo relatório da CPI dos Incentivos Fiscais, aliás encaminhado ao MP para providências. Com base em revelações e 
provas que integram o documento, algumas ações já foram propostas, em especial quanto ao setor usineiro, pela promotora Leila Maria de 
oliveira, que acompanhou passo a passo os trabalhos de apuração na assembleia Legislativa. Fernando Krebs já adiantou que vai examinar 
o material a fundo e que, sim, deve desdobrar as investigações e gerar novos procedimentos judiciais.

QUal a coMpRoVaÇÃo DE QUE MaGUito SERia iMBatíVEl EM GoiÂNia?
Parece disseminada a ideia de que o ex-prefeito de aparecida Maguito Vilela seria um candidato imbatível a prefeito de goiânia caso Iris Rezende venha a desistir (e ele não vai desistir) 
da reeleição. Mas essa opinião não tem nenhuma comprovação. Não há sequer pesquisas apontando para uma boa posição de Maguito em uma eventual disputa na capital, ao con-
trário do caso do senador Vanderlan Cardoso, que desistiu, mas, sim, seria um nome com indiscutível aceitação. o ex-prefeito representou, para aparecida, uma saída de alto nível para 
a administração da cidade, alguém que naquele momento desceu das alturas para colocar toda uma expertise consolidada a serviço de um município de porte mediano, embora o 2º 
maior do Estado em habitantes. Maguito não tem nada especial para creditá-lo junto ao eleitorado goianiense, ao contrário: talvez seja visto como um político ultrapassado, que foi 
bom para Aparecida, mas não tem hoje altura para responder aos desafios de uma grande metrópole, onde, quando foi governador, não deixou nenhuma marca especial.
.
iRiS coNtiNUa BEM coMo SEMpRE, MESMo apÓS aciDENtE DoMÉStico
Quase que despercebidamente, o prefeito de goiânia Iris Rezende passou os últimos dias usando uma tipoia para o braço direito, depois de um acidente doméstico cujos 
detalhes ele não deu a ninguém, nem mesmo aos seus auxiliares próximos. Não foi nada sério, contudo, e sequer chegou a afetar a sua mobilidade. ao que tudo indica, a 
integridade física de Iris continua como sempre, ou seja, 100% e melhor que muitos que têm a metade da idade dele.

NÃo HÁ VaGaS À ViSta NoS tRiBUNaiS DE coNtaS NEM HaVERÁ tÃo cEDo
Que os interessados não esperem para tão cedo o surgimento de vagas nos tribunais de contas do estado e dos municípios, posto mais cobiçado pela classe política estadual e que garante 
aos seus usufrutários um salário tão milionário quanto vitalício, fora outras benesses. Não há aposentadorias à vista, nem mesmo de conselheiros que, em tese, já teriam o tempo necessário 
para conquistar a prebenda, porém não são obrigados a se afastar dado que não alcançaram a idade da aposentadoria compulsória ou 75 anos. tradicionalmente, eles sempre preferem 
permanecer na ativa enquanto podem, para se beneficiar de estrutura de gabinete, telefonia, carros, viagens, empregos e outras vantagens e luxos com os quais cidadãos comuns sequer 
sonham. Por ora, pelo menos publicamente, sonham com a oportunidade o deputado estadual Humberto aidar, do MdB, e o secretário de governo ernesto Roller, do deM.

ÀS VÉSpERaS DE aNUNciaR a SUa DEciSÃo, iRiS
colHE oS FRUtoS Do NÃo-DiScURSo DE caMpaNHa
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Comissão Mista aprova alteração 
na previdência dos servidores

a Comissão Mista 
desta terça-feira, 18, 
aprovou a proposta 

de nº 3323/20, de autoria 
do Governo de Goiás, que 
trata da segregação da 
massa de segurados do 
Regime Próprio de Previ-
dência Social do Estado de 
Goiás (RPPS-GO). 

O projeto estabelece 
uma separação dos recur-
sos destinados ao custeio 
da previdência dos servi-
dores estaduais em dois 
fundos distintos: o Fundo 
Financeiro, que é subdivi-
dido em Fundo Financeiro 
do RPPS e Fundo Financei-
ro dos Militares; e o Fundo 
Previdenciário. De acordo 
com o Governo, o objetivo 
da mudança é equacionar 
o déficit atuarial.

Para isso, a proposta 

prevê a criação pareada 
de um Fundo Previdenciá-
rio sob o regime de capi-
talização. “Embora cause 
a alocação de servidores 
ativos e aumente o déficit 
previdenciário em curto e 
médio prazo, reduz os es-
forços estatais para reali-
zar o pagamento da folha 
previdenciária”, justifica a 
Governadoria.

O projeto também abre 
a possibilidade de o Esta-
do de Goiás aderir a um 
plano de benefícios de ou-
tra entidade de previdên-
cia complementar, além da 
Prevcom, desde que pro-
mova o encerramento da-
quele ofertado pela atual 
entidade gestora. 

O Governo justifica que 
a medida visa a redução 
de custos administrativos 

e gera ganho de eficiência 
na adoção desse modelo 
previdenciário. De acordo 
com a Secretaria de Eco-
nomia, o Estado efetua, 
por meio de adianta-
mento de contribuição, 
quase a integralidade 
do custeio administra-
tivo da Prevcom, que 
atualmente possui re-
ceita anual própria de 
apenas R$ 162.000,00 
(cento e sessenta e 
dois mil reais).

Ainda de acordo com 
a Economia, o valor é in-
suficiente para custear 
a despesa da Prevcom, 
que, atualmente, é de R$ 
4.000.000,00 (quatro mi-

lhões de reais) por ano, 
aproximadamente. “Por-
tanto, a adoção de um pla-
no de benefícios oferecido 
por entidade diversa pode 
reduzir custos adminis-
trativos, com a manuten-
ção do equilíbrio atuarial, 
sem comprometer o orça-
mento público, além do 
propósito de ofertar uma 
previdência complemen-
tar”, justifica o projeto.

A matéria foi relatada 
pelo deputado Álvaro Gui-
marães (DEM), que deu pa-
recer favorável, e diversos 
parlamentares apresenta-
ram voto em separado. No 
entanto, o líder do Gover-
no, Bruno Peixoto (MDB), 

pediu vista e, em seguida, 
apresentou voto em sepa-
rado rejeitando todas as 
emendas apresentadas. O 
voto do líder foi aprovado 
com dez votos contrários.

As mudanças no regi-
me de previdência gera-
ram discussões entre os 
parlamentares. “Todos nós 
sabemos que a capitaliza-
ção foi debatida e não foi 
aprovada na reforma da 
previdência em nível fede-
ral. Agora querem a ferro e 
fogo enfiar a capitalização 
no estado de Goiás. Em ne-
nhum momento o governo 
apresentou o cálculo atua-
rial para sabermos qual é 
o déficit da previdência”, 

disse Antônio Gomide (PT).
O deputado Delegado 

Eduardo Prado (DC) tam-
bém criticou alguns pontos 
da proposta. “Do jeito que 
está o projeto, o servidor 
vai perder totalmente os 
recursos aplicados. Tam-
bém permite ao Governo, 
em qualquer momento, 
aumentar a alíquota para 
sanar o déficit”. A deputada 
Delegada Adriana Accorsi 
(PT) classificou a mudan-
ça como “cruel”. “Mais uma 
crueldade com os servi-
dores, pois a capitalização 
não deu certo no mundo 
inteiro onde foi feita, nem 
na reforma nacional ela foi 
aprovada”, ressaltou.

em reunião remota realizada 
nesta terça-feira, 18, a Comissão 
Mista aprovou o projeto de 
lei da governadoria que trata 
da segregação da massa de 
segurados do Regime Próprio 
de Previdência social do estado 
de goiás (RPPs-go)
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Embaixador Elkhan Polukhov e Lissauer Vieira, 
abrem exposição sobre história e cultura
Na tarde dessa terça-feira, 
18, o Azerbaijão saiu do 
coração da Eurásia para 
uma visita ao coração do 
Brasil: o estado de Goiás. 
Representado pelo seu 
embaixador da República 
no País, Elkhan Polukhov, 
o Azerbaijão foi recep-
cionado no Centro-Oeste 
brasileiro pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), em um encontro no 
gabinete da Presidência.

Após a reunião, Lissauer 
e Elkhan fizeram a abertu-
ra oficial de uma exposi-
ção de fotos sobre o Azer-
baijão, que ficará aberta à 

visitação pública até o dia 
28 de agosto, no saguão 
da Casa de Leis, das 7h às 
13h. Também estiveram 
presentes, o secretário da 
Embaixada, Moises Curi; 
o assessor especial de As-
suntos Internacionais da 
Governadoria, Giordano 
de Souza; e o assessor de 
Relações Internacionais 
para Assuntos Consulares, 
Igor Pimentel.

A mostra fotográfica 
apresenta, em 50 telas, a 
cultura, as tradições, as 
paisagens, as belezas na-
turais, a culinária, a arqui-
tetura e os tapetes dessa 
nação, que tem uma das 

culturas mais ricas e an-
tigas do planeta. O estilo 
de vida atual no Azerbai-
jão, localizado na conflu-
ência do Leste Europeu 
com o Sudeste Asiático, é 

uma combinação harmô-
nica das tradições e ceri-
mônias de culturas e civi-
lizações diferentes. O país 
considera que “sempre foi 
um lugar de coexistência 

e tolerância entre as di-
ferentes religiões, grupos 
étnicos e filosofias”.

O presidente da Alego 
lamentou que a exposi-
ção esteja ocorrendo sem 
o alcance e a visibilidade 
que merece, devido aos 
entraves decorrentes da 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19). “Se fosse 
em períodos normais, não 
tenho dúvida de que a 
exposição estaria lotada”, 
ressaltou Lissauer.

Relações diretas
Na perspectiva do pre-

sidente Lissauer, o encon-
tro ocorrido na tarde de 

hoje foi uma oportunidade 
de conhecer mais sobre 
o Azerbaijão e conectá-
-lo a Goiás para futuras 
relações comerciais, em 
especial no ramo do agro-
negócio, com a exportação 
de alimentos, por exemplo.

Nessa perspectiva, o 
embaixador ressaltou a 
sua disposição em impul-
sionar, diretamente, possí-
veis negócios com o esta-
do de Goiás. A exemplo, ele 
disse considerar muito im-
portante realizar o contato 
direto com os produtores 
rurais para construir, com 
mais credibilidade, a rela-
ção comercial entre eles.
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Campanha contra Sarampo 
se encerra dia 31 de agosto

seguindo o calendá-
rio do Ministério da 
saúde, a Prefeitura 

de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), encerrará 
a campanha de vaci-
nação contra Sarampo 
no dia 31 de agosto.  A 
campanha iniciada em 

outubro de 2019 tinha 
como meta imunizar 
aproximadamente 680 
mil pessoas em Goiânia 
com idade entre 20 e 49 
anos, independente do 
número de doses toma-
das,  mas até o momento 
somente 41 mil procura-
ram os postos de vaci-
nação. A vacina ofereci-
da é a tríplice viral, que 
protege contra Sarampo, 
Caxumba e Rubéola.

A transmissão do ví-
rus ocorre de pessoa a 
pessoa, por via aérea, 
ao tossir, espirrar, falar 
ou respirar. O sarampo 
pode ser tão contagioso 
que uma pessoa infecta-
da consegue transmitir 
para 90% das pessoas 
próximas que não este-
jam imunes.

A vacina é de vírus 
atenuado, contraindica-
da para gestantes e imu-

nodeprimidos (pessoas 
que fazem tratamento 
com radioterapia/qui-
mioterapia, portadores 
de HIV e doenças imu-
nossupressoras).

A vacinação ocorre em 
todas as unidades de saú-
de de Goiânia com sala 
de vacina e, independen-
te do número de doses 
anteriores, todas as pes-
soas dentro da faixa etá-
ria devem receber a dose.

Sarampo no Brasil
O vírus do sarampo vol-

tou a circular no Brasil des-
de fevereiro de 2018. Até 
março de 2020, o país re-
gistrou 29.233 casos confir-
mados, com 30 óbitos pela 
doença, que ainda ameaça 
a população brasileira com 
surtos que permanecem 
ativos em 10 unidades fe-
deradas, segundo pesqui-
sas. O último registro em 
Goiânia foi em 2019.

doses são destinadas a todas as 
pessoas com idades entre entre 20 e 
49 anos, independente do número de 
doses que já tomaram anteriormente
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Fast Açaí recebe o selo de franquia internacional 2020
Para reconhecer as marcas 
internacionalizadas, a ABF 
lançou em 2019 a 1ª edi-
ção do Certificado de Fran-
quia Internacional, na qual 
a Fast Açaí foi chancelada! 
A entidade em parceria 
com a Apex-Brasil traba-
lha no fortalecimento das 
marcas para que ganhem 
escala e sejam reco-
nhecidas fora do Brasil. 
Desta forma incentivam 
a internacionalização 

das franquias brasileiras 
através do empreende-
dorismo também dando 
suporte às empresas no 
momento de identificar 
o que pode estar impe-
dindo o crescimento.

Em 2020 a Fast Açaí co-
memora novamente este 
reconhecimento. O prêmio 
reforça o compromisso e 
propósito da marca, abrin-
do novas oportunidades 
para a expansão da fran-

quia, tanto no Brasil quan-
to no exterior, já que a Fast 
Açaí está na África do Sul, 
Angola e Estados Unidos. 
Agora é hora de partir para 
o resto do mundo. 

O diretor de recursos 
humanos Pedro Lima 
reforça o seu agrade-
cimento a todos os 
franqueados da marca, 
equipe, fornecedores, 
parceiros, familiares 
e especialmente aos 
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Parceria facilita acesso ao 
crédito para pequenos 

o governador Ronaldo 
Caiado assinou, na 
manhã desta terça-

-feira, dia 18, termo de con-
vênio para prestação de 
garantia complementar nos 
contratos de financiamento 
de clientes da Agência de 
Fomento de Goiás (Goiás-
Fomento). É mais uma ação 
que visa desburocratizar o 
acesso ao crédito para pe-
quenos e microempresários 
em todo o Estado, e que 
foi viabilizada por meio de 
parceria entre o Governo 
e a Associação de Garantia 
de Crédito de Goiás (Garan-
tiGoiás). O modelo é seme-
lhante ao Fundo de Aval 
das Micro e Pequenas Em-
presas (Fampe), do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae). “O objetivo é aglutinar 
esforços das entidades para 
superar essa crise econômi-
ca. Vamos dar exemplo para 
o Brasil”, afirmou Caiado.

Ao dar início à reunião 
por videoconferência, o 
governador destacou que 
considera a facilitação do 
acesso ao crédito “o braço 
mais importante da Secre-

taria da Retomada”, pois 
dá condições a pequenos 
e microempresários, além 
de pessoas físicas que têm 
negócios, de atravessarem 
esse período difícil para 
não ter de fechar as portas. 
“Essas pessoas não serão 
excluídas da atividade eco-
nômica do Estado, que tem 
mostrado uma capacidade 
enorme de buscar alternati-
vas. Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Goiás foi 
a maior produção estadual 
no mês de junho no País, 
nos dando maior expectati-
va de crescer nos próximos 
meses”, citou Caiado.

O governador sublinhou 
que o convênio contribuirá 
com o aumento de indús-
trias instaladas no Estado e, 
consequentemente, elevará 
a produção nos mais diver-
sos setores. Fechando seu 
pronunciamento, ele recor-
dou os números positivos já 
alcançados em Goiás, mes-
mo com a pandemia da Co-
vid-19. “É o setor rural que 
atende a uma demanda aci-
ma da expectativa, é o setor 
da mineração que avança. 

São áreas fundamentais 
para a economia goiana, 
que darão alicerce para vol-
tarmos à rotina”. Ao reafir-
mar seu compromisso com 
uma gestão republicana, 
transparente e com espírito 
público, Caiado agradeceu 
ao empenho das entidades. 
“Cada um aqui, neste mo-
mento, não defende o seu 
setor, mas defende o Estado 
de Goiás”, frisou.

O presidente da GoiásFo-
mento, Rivael Aguiar, ressal-
tou que a parceria é fruto de 
um trabalho conjunto, feito 
a várias mãos. “É um con-
vênio no qual a sociedade 
garantidora de crédito ofe-
recerá aval para os clientes 
que buscam a Agência de 
Fomento, e não possuem 
um avalista ou uma garan-
tia real para oferecer”, expli-
cou. Segundo Rivael, essa 
burocracia e a negativação 
são as duas principais ques-
tões que prejudicam o aces-
so aos empréstimos. 

Apesar do acesso ser 

disponibilizado a todos os 
setores econômicos, as ope-
rações do crédito produtivo 
rural terão prioridade, com 
valores que variam de R$ 5 
mil a R$ 160 mil por asso-
ciado. Em relação a micro-
empreendedores individu-
ais, a linha máxima será de 
R$ 24 mil; para a microem-
presa, até R$ 56 mil; e para 
a pequena e a média em-
presas, de até R$ 80 mil. Em 
todas essas situações o aval 
cobre 80% do total do em-
préstimo, da mesma forma 
como opera o Fampe.

As garantidoras são um 
instrumento importante 
para as operações de cré-
dito voltadas às micro e pe-
quenas empresas em todo o 
mundo. Para a implantação 
do sistema em Goiás, o Se-
brae Nacional aportou, ini-
cialmente, R$ 1,5 milhão na 
GarantiGoiás. Outros R$ 1,5 
milhão foram aportados por 
três cooperativas de crédito. 
“Hoje várias cooperativas de 
crédito já firmam convênio 

conosco. Isso demonstra a 
confiança na nossa direto-
ria”, defendeu o presidente 
da GarantiGoiás, Pedro Alves 
de Oliveira. Para ele, a prio-
ridade, neste momento, é a 
geração de emprego, com 
estímulo ao consumo e 
ativação do comércio. “Isso 
vai demandar as indústrias 
e criar postos de trabalho. 
Teremos uma corrente po-
sitiva”, afirmou.

Geração de emprego
À frente da Secretaria 

da Retomada, César Moura 
também destacou a impor-
tância do convênio para 
a injeção de dinheiro na 
economia do Estado, prin-
cipalmente neste momento 
de crise. “A gente reconhece 
que a GoiásFomento é a 
única capaz de atender aos 
pequenos [empresários] 
neste momento e hoje esta-
mos dando mais uma força 
para sanar as dificuldades 
dos microempreendedores”, 
reforçou ao anunciar que 

o Estado também estuda 
mecanismos para amenizar 
a questão das negativações. 

O secretário de Estado 
da Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), Adonídio 
Neto, considerou esta par-
ceria com a sociedade civil, 
consolidada hoje, um mo-
mento muito significativo 
do Governo de Goiás. “Está 
no plano de governo de 
Ronaldo Caiado e vemos 
concretizar. Tem uma frase 
da primeira-dama, Graci-
nha, que diz que o Estado 
não pode tudo, mas juntos 
podemos muito. Vamos ver 
o crédito chegar ao micro-
empreendedor.” Para isto, 
comentou o secretário, “é 
importante dar as mãos 
para salvarmos a nossa so-
ciedade, a economia local 
e o pequeno empresário, 
que é justamente quem 
gera a maioria dos empre-
gos em Goiás, um Estado 
que vem sabendo lidar 
com a crise econômica 
mundial”, pontuou.

Convênio firmado por meio da 
GoiásFomento assegura garantias 
necessárias e desburocratiza 
acesso a empréstimos. Operações 
para setor produtivo rural terão 
prioridade, com valores que 
variam de R$ 5 mil a R$ 160 mil
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Acirlag aprova nova flexibilização do 
comércio em shoppings de Aparecida
Em mais uma reunião 
do Comitê de Enfren-
tamento à Covid, em 
Aparecida de Goiânia, 
a Acirlag sugeriu e 
aprovou as mudanças 
nos estabelecimentos 
de alimentação das 
praças dos shoppings 
do município.

O Comitê deve apro-
var a nova normativa 
nesta quarta-feira, que 

também libera os jogos 
eletrônicos. O presi-
dente da Acirlag, Maio-
ne Padeiro, afirma que 
Aparecida começa a 
entrar no cenário verde 
da pandemia e assim a 
flexibilização aumenta.

Maione reforça a 
importância do cum-
primento das normas 
sanitárias e o uso de 
máscara e álcool gel.
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StartupS
seguem até o próximo dia 23 de agosto as inscrições gratuitas para a seleção de participan-
tes da segunda temporada do Founder Institute em goiânia, maior programa do mundo de 
aceleração de ideias, startups na fase early (inicial) e spin off (projetos de inovação dentro de 
empresas já constituída). Para se inscrever e buscar informações basta acessar o portal do 
gyntec.com.br/ ou o endereço eletrônico fi.co/apply/goiania. Presente em mais de 180 cida-
des em diversos países e baseada na experiência da região do Vale do Silício, nos Estados 
Unidos, berço da cultura de tecnologia e inovação mundial, a formação já capacitou mais de 
4.300 fundadores de tecnologia nos cinco continentes. No Brasil, desde 2015, mais de 1.200 
empreendedores passaram pelo programa, destes, mais de 300 se graduaram.

previSão FocuS
Nesta semana, a previsão dos economistas no boletim Focus revisou o Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2020 de uma queda de 5,62% para uma levemente menor, de 5,52%. 
Para o ano de 2021, a expectativa se manteve em crescimento de 3,5% da economia 
brasileira. Quanto ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as esti-
mativas foram elevadas de 1,63% em 2020 para 1,67%. Para 2021, a expectativa conti-
nuou em 3,00%. Em relação à taxa básica de juros, Selic, ficaram estáveis em 2,00% ao 
ano para 2020, mas foram cortadas de 3,00% para 2,75% para 2021.

china 
Na China, os mercados de ações da subiram em reflexo à medida do banco central, que inje-
tou cerca de US$ 100 bilhões em liquidez em seu mercado financeiro por meio de uma linha 
de crédito de 12 meses. O valor de liquidez é menor do que o número anunciado, uma vez 
que cerca de três quartos do montante substituirão os empréstimos aos bancos comerciais 
que devem ser pagos nos próximos 10 dias. Com isso, entende-se que o Banco Popular da 
China está preparado para flexibilizar a política caso a recuperação econômica seja lenta.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Maurício de Sousa é o convidado da mentoria do LIDE Goiás nesta quarta-feira 
(19), às 19 horas. O criador da Turma da Mônica contará toda trajetória de vida 
– desde repórter policial a ser o mais premiado autor brasileiro de história em 
quadrinhos. A Turma da Mônica é essencial para a educação de diversas gera-
ções e sempre acompanha os dilemas e as preocupações da sociedade. 

empreendedoriSmo

caixa econômica

E-mail para auxílio emergencial 
só pode ser corrigido nas agências

principal motivos para 
o bloqueio do auxílio 
emergencial, os erros 

de cadastro no e-mail dos 
beneficiários só podem 
ser corrigidos nas agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal, disse hoje (18) 
o presidente do banco, 
Pedro Guimarães. Segun-
do ele, o cadastramento 
por e-mail representa a 
maior fonte de fraudes, o 
que justificou a interrup-
ção preventiva do paga-
mento do benefício.

Segundo Guimarães, 
assim que o problema for 
corrigido, o dinheiro será 
depositado na conta pou-
pança digital no dia se-
guinte, caso o dinheiro te-
nha sido liberado para os 
demais beneficiários nas-
cidos no mesmo mês. Se o 

auxílio ainda não tiver sido 
liberado, o beneficiário de-
verá esperar a data corres-
pondente no calendário.

O presidente da Cai-
xa também explicou 
a mudança no horário 
das agências, que a 
partir de hoje funcio-

nam das 8h às 13h. Até 
ontem (17), as agências 
abriam das 8h às 14h.

Segundo Guimarães, os 
funcionários do banco es-
tão trabalhando em horá-
rio estendido desde março 
por causa da elaboração 
e do pagamento do auxí-

lio emergencial, do saque 
emergencial do Fundo de 
Garantia e do pagamento 
do Benefício Emergencial 
(BEm, pago a trabalhadores 
com jornada reduzida ou 
contrato suspenso). A Caixa, 
explicou, estava funcionan-
do seis horas por dia há 
vários meses, enquanto a 
maioria dos outros bancos 
está abrindo das 10h às 14h.

“A partir de uma ava-
liação interna de que 
nosso grupo está desde 
março trabalhando inten-
samente, decidimos man-
ter o horário de abertura 
porque a grande maioria 
dos nossos clientes che-
ga cedo”, explicou.

Números
O presidente da Caixa 

forneceu as estatísticas do 
auxílio emergencial. Até o 
início da tarde de hoje, o 

banco tinha pagado R$ 
161 bilhões a 66,4 mi-
lhões de beneficiários. A 
Caixa pagou R$ 73,1 bi-
lhões a 36,7 milhões de 
trabalhadores informais, 
que se cadastraram pelo 
aplicativo ou pelo site do 
auxílio emergencial.

Os 19,2 milhões de 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília receberam R$ 62,2 
bilhões, e 10,5 milhões de 
inscritos no Cadastro Úni-
co de Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico) receberam R$ 25,7 
bilhões. Ontem, o banco 
concluiu o pagamento da 
quarta parcela aos traba-
lhadores informais e aos 
integrantes do CadÚnico 
que começaram a receber 
em abril. Hoje, começou a 
pagar a quinta e última 
parcela aos inscritos no 
Bolsa Família.

Presidente da 
Caixa, Pedro 
guimarães, 
explicou novos 
horários
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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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Ayrton Senna é o mais rápido das 
últimas quatro décadas da F-1

obrasileiro Ayrton 
Senna foi o piloto 
mais rápido das úl-

timas quatro décadas da 
Fórmula 1, de acordo com 
estudo encomendado pela 
própria categoria e divul-
gado nesta terça-feira. Uti-
lizando uma nova tecno-
logia, a pesquisa apontou 
o tricampeão à frente do 
alemão Michael Schuma-
cher, dono de sete títulos da 
F-1. O inglês Lewis Hamil-
ton, hexacampeão mundial, 
“completou o pódio”.

Senna, falecido em aci-
dente de corrida em 1994, 
superou Schumacher por 
pouco: apenas 0s114. Ha-
milton aparece a 0s275. O 
inglês é o atual campeão 
da F-1 e poderá alcançar o 
recorde de títulos do piloto 
alemão nesta temporada.

A lista dos mais rápidos 
da história tem apenas dez 

integrantes. Após o Top 3, 
aparecem o holandês Max 
Verstappen, o espanhol 
Fernando Alonso, o alemão 
Nico Rosberg e o mone-
gasco Charles Leclerc, na 
sétima posição. A lista tem 
ainda os pouco expressivos 
Heikki Kovalainen (8ª), da 
Finlândia, e o italiano Jarno 
Trulli (9ª). O alemão Sebas-
tian Vettel, tetracampeão 
mundial, finaliza a lista.

Curiosamente, a relação 
dos mais velozes não traz 
nomes consagrados na his-

tória da F-1, como o fran-
cês Alain Prost, o brasileiro 
Nelson Piquet, os britânicos 
Nigel Mansell, Damon Hill e 
Jenson Button e os finlan-
deses Mika Hakkinen e Kimi 
Raikkonen. Todos conquis-
taram títulos na categoria.

A pesquisa foi realizada 
pela Amazon Web Services 
(AWS), a pedido da F-1. O 
estudo comparou pilotos de 
diferentes idades e épocas, 
a partir de dados de 1983 
até os dias atuais. A AWS uti-
lizou a tecnologia “machine 

learning”, algo semelhante 
à inteligência artificial, com 
base nos tempos obtidos 
nos treinos classificatórios, 
que são as sessões onde os 
pilotos exigem as maiores 
velocidades ao longo de um 
fim de semana de GP.

No estudo, os pesquisa-
dores criaram o algoritmo 
chamado “Fastest Driver” 
para padronizar os carros e 
a equipes de todos os pilo-
tos, de forma a poder anali-
sar somente a performance 
individual do atleta na pista.

“Tem sido muito empol-
gante trabalhar neste pro-
jeto, retirando o homem da 
máquina e olhando para 
uma riqueza de dados de 
cada piloto ao longo da his-
tória. Com a ajuda da AWS, 
fomos capazes de abordar 
algo que tem sido solicitado 
por muitos anos: classificar 
os pilotos por um atributo 
bruto de velocidade pura 
em uma volta voadora, atra-
vessando os anos, indepen-
dente da qualidade do car-
ro”, disse Dean Locke, diretor 

de mídia da F-1.
Diretora do Amazon Ma-

chine Learning Solutions 
Lab, Priya Ponnapalli disse 
que a tecnologia poderia 
responder a diversas dispu-
tas polêmicas na história da 
F-1. “Com o machine lear-
ning, há várias oportunida-
des de aplicar a tecnologia 
para responder a problemas 
complexos e, neste caso, es-
peramos ajudar a resolver 
disputas antigas com os fãs 
usando dados para basear 
decisões”, declarou.

senna, falecido 
em acidente 
de corrida em 
1994, superou 
schumacher 
por pouco: 
apenas 0s114
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