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n a assembleia Legislativa, como as es-
colas, possivelmente só vai voltar a ter 
sessões presenciais depois da descober-
ta de uma vacina eficaz contra o novo 
coronavírus. até lá, tudo indica que vai 
continuar funcionando virtualmente.

n A testagem em massa contra a Co-
vid-19 em Anápolis não foi bem orga-
nizada pelo prefeito Roberto Naves e 
acabou gerando aglomerações e tumul-
tos que comprometeram o processo de 
recolhimento de amostras. Um caos.

n a aproximação entre o governador 
Ronaldo Caiado e o ex-deputado federal 
e presidente estadual do PsdB Vilmar 
Rocha surpreendeu o meio político. ad-
versários antigos, há meses e meses que 
os dois vêm se relacionando cordialmen-
te.

n Dos 246 municípios goianos, o PSDB 
só vai conseguir apresentar candida-
tos a prefeito em mais ou menos um 
quarto ou 60 deles, prova indesmen-
tível da decadência do partido que por 
20 anos foi o mais poderoso de Goiás. 

n Impressionante: a contagem regressi-
va para a data da eleição municipal deste 
ano já está em 80 dias e não há sinais de 
campanha em parte alguma. até mes-
mo no território livre das redes sociais o 
proselitismo eleitoral é frio.

n Com a indústria goiana batendo 
recordes de crescimento, mesmo em 
época de coronavírus, a arrecadação 
estadual está incrivelmente em alta: a 
cada mês, o ICMS registra valores su-
periores ao do mesmo período do ano 
passado.

n Os fiéis do Divino Pai Eterno, em 3 
anos, doaram R$ 750 milhões para a 
associação comandada pelo padre Ro-
bson. grande parte dessa montanha de 
dinheiro ou desapareceu ou foi aplicada 
em imóveis hoje nas mãos de terceiros. 

n A denúncia contra o ex-ministro e se-
cretário afastado de Transportes de São 
Paulo Alexandre Baldy é arrasadora e 
está repleta de provas dos encontros en-
tre ele e os delatores que pagaram pro-
pinas em troca de favores de governo.

n É provável que os desdobramentos 
da operação Vendilhões, que apura os 
desvios de recursos na associação de 
romeiros do divino Pai eterno, venham 
a trazer a prisão preventiva do padre Ro-
bson, por obstrução das investigações.

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

O ex-governador Marconi Perillo vive hoje um vai não vai sobre o seu retorno à política em Goiás e, ago-
ra especificamente, sobre se participa ou não da campanha com vistas às eleições municipais daqui a 
menos de 90 dias, que, como já está definido, ocorrerá exclusivamente pelas redes sociais e, nas cidades 
maiores, pelo horário gratuito de propaganda no rádio e na televisão e, portanto, será de baixo envol-
vimento. Há dois fatores a considerar: 1) a suposta proibição contratual que existiria e é repetidamente 
alardeada por Marconi, que prestaria serviços de consultoria à Companhia Siderúrgica Nacional e por 
isso, mediante contrato, estaria proibido de desenvolver atividades políticas e partidárias e 2) as dificul-
dades para superar o trauma pessoal do ex-governador, que tomou uma derrota monumental nas urnas 
de 2018, em seguida viu-se envolvido em ocorrências policiais da pesada e acabou preso por 24 horas, 
acontecimento capaz de abalar até mesmo quem vivenciou uma carreira de 20 anos seguidos como um 

semideus da política em Goiás e como senhor absoluto das rédeas do poder estadual. Autoexilado em São Paulo e sem a menor condição de 
aparecer em público, a não ser diante de plateias controladas, o tucano na verdade nunca se afastou totalmente do palco das decisões onde 
o seu partido, o PSDB, ainda conserva um fiapo de decisão, porém optou por fazer isso em densas sombras e sem assumir nada publicamente 
a não ser uma ou outra nota oficial em defesa própria e algumas lamentando falecimentos ou cumprimentando por exemplo instituições ou 
pessoas por efemérides ocasionais. Também nunca deu explicações sobre as acusações de que é alvo, a não ser do ponto de vista da defesa 
jurídica, nem muito menos fez a necessária autocrítica sobre o que levou à débâcle de 2018. Vai reaparecer agora? Provavelmente, não. Os pou-
cos e raríssimos candidatos tucanos às eleições deste ano não querem a companhia de alguém que, em vez de acrescentar votos, pode tirá-los.
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SERÁ QUE VaNDERlaN, coNtaMiNaDo pEla coViD-19, aiNDa É coNtRa aS MEDiDaS DE pREVENÇÃo?
É quase uma ironia do destino a contaminação do senador Vanderlan Cardoso com a Covid-19. Ele, desde sempre, foi contra a massificação das medidas sanitárias de prevenção e fez fortes críticas ao go-
vernador Ronaldo Caiado pelas restrições impostas durante os períodos de quarentena em goiás. agora, depois de correr risco de vida com a nova doença, será que continua pensando do mesmo jeito?

coM lUcRo REcoRDE No SEMEStRE, SaNEaGo EStÁ pRoNta paRa VENDa paRcial
Mal administrada nos governos do PsdB e entregue aos cacos ao governador Ronaldo Caiado, depois de inúmeras operações policiais que desvendaram desvios de recursos 
públicos dentro da sua engrenagem, a saneago surpreendeu no último semestre ao apresentar um lucro de mais de R$ 80 milhões. a estatal está redonda e pronta para a venda 
de 49% das suas ações, operação que o governador Ronaldo Caiado já foi autorizado pela Assembleia Legislativa a realizar e vai injetar uma pequena fortuna no caixa estadual. 

SEcREtÁRio EFEtiVaDo DE iNDÚStRia & coMÉRcio SEMpRE Foi coNtRa oS iNcENtiVoS
Efetivado como titular da Secretaria estadual de Indústria & Comércio pelo governador Ronaldo Caiado, o auditor fiscal Adonídio Vieira Júnior vai administrar a distribuição de incentivos 
fiscais, assunto polêmico em Goiás e que sempre teve nele um opositor ferrenho. O novo secretário, antes de se transformar em autoridade de 1º escalão, batia pesado nos benefícios 
tributários que o governo do estado concedeu à Caoa na época de Marconi Perillo, que são realmente absurdos e representaram, para a empresa, uma espécie de doação a título gratuito 
do terreno, prédio, máquinas e incrivelmente até capital de giro para a produção de veículos. Como mudou de lado no balcão, Adonídio Vieira Júnior deve ter reformulado as suas crenças.

cRiStiaNE ScHMiDt Vai BEM Na SEcREtaRia Da EcoNoMia poRQUE taMBÉM tEM... SoRtE
A economista carioca Cristiane Schmidt é um sucesso como secretária da Fazenda, ainda mais depois de uma série de acontecimentos favoráveis, como 
a elevação da arrecadação de ICMs em 2019 e mesmo agora em 2020 em mais de R$ 1,5 bilhão, da suspensão do pagamento das parcelas da dívida 
estadual (que reterá R$ 3,3 bilhões no caixa até dezembro deste ano) e de receber ajuda federal expressiva durante a pandemia do novo coronavírus 
um elenco de situações que, por se tratar de ingresso de dinheiro vivo no tesouro estadual, acabou ajudando o governador Ronaldo Caiado a encontrar 
alívio para as contas da sua gestão (e é preciso lembrar também a liberação de R$ 1,8 ou um pouco mais dos depósitos judiciais). E agora tem a favor a 
redução progressiva dos incentivos fiscais, que impulsionará as receitas e representará R$ 2 bilhões a mais já no ano que vem. Nunca ninguém contou 
com um quadro tão positivo na gestão das finanças governamentais em Goiás. É como se diz: se nem tudo é de autoria da Dra. Cristiane, ela mostrou 
que tem sorte – e esse é um fator, imponderável, que pesa muito. Quem não tem, dança. exemplo: a sua antecessora ana Carla abrão Costa não se 
saiu bem porque, entre outras falhas, era azarada e nunca foi beneficiada por uma única novidade positiva quando foi secretária estadual da Fazenda.

DaNiEl E MaGUito VilEla aMENiZaRaM opoSiÇÃo a caiaDo poR MatREiRicE
Não existe nenhum movimento de aproximação entre o governador Ronaldo Caiado e os dois Vilelas, Daniel e Maguito, que comandam parte do MDB em Goiás. O que houve, até agora, foram 
recados que eles mandaram para o Palácio das esmeraldas, afagando Caiado prometendo – e previamente começaram a cumprir – uma boa convivência, na esperança matreira de facilitar a eventual 
candidatura de Maguito a prefeito de Goiânia, na hipótese hoje remota de Iris Rezende desistir da reeleição. Dado ao oportunismo escancarado da manobra, acabou faltando credibilidade – e mesmo 
tendo ouvido pessoalmente as juras de amor do ex-prefeito de Aparecida, o governador, do alto da sua experiência e vivência política, parece que preferiu não acreditar. Ou colocar na geladeira. Fez bem.

MÁQUiNa aRREcaDaDoRa Do paDRE RoBSoN lEVaNtoU BilHÕES DE REaiS
A máquina arrecadadora montada pelo padre Robson para explorar a boa fé dos fiéis da Romaria de Trindade, acreditem, leitoras e leitores, é um dos maiores esquemas de atração de 
doações do mundo, na área religiosa, e, no Brasil, supera em muito até mesmo a de Aparecida, em São Paulo – que não chega a um centésimo do bolo financeiro de Trindade. Os promotores 
e delegados que estão desenvolvendo a operação Vendilhões estimam os valores totais em muitos bilhões de reais, grande parte desviada para terceiros em um processo de lavagem de 
dinheiro que pode ser considerado como primitivo, principalmente através da aquisição de imóveis que depois eram revendidos em transações simuladas, a preços menores. 

MaRcoNi ERRoU E coNtiNUa ERRaNDo SoBRE a SUa atUaÇÃo
No pRocESSo político E EStÁ SE toRNaNDo UMa pÁGiNa ViRaDa
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Empossados

Caiado defende continuidade de parceria 
entre Poderes para ações de retomada

“o exercício da 
cidadania é 
fundamental e 

nós desejamos implantar 
e ver acontecer nos 246 
municípios e para os 7,2 
milhões de goianos”, afir-
mou o governador Ronal-
do Caiado, durante a so-
lenidade de posse de 21 
novos promotores de Jus-
tiça substitutos, aprova-
dos no Sexagésimo Con-
curso para Ingresso na 
Carreira do Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás 
(MP-GO). A cerimônia foi 
realizada na noite desta 
sexta-feira (21/08), no 
auditório da instituição, 
em Goiânia, e respeitou 
todos protocolos de se-
gurança sanitária. Fami-
liares e amigos puderam 
acompanhar o evento por 
meio de uma transmissão 
ao vivo via internet.

Ao cumprimentar o gru-
po empossado e dar as 
boas-vindas aos 19 profis-
sionais de outros Estados, 
que agora irão atuar em 
Goiás, o chefe do Execu-
tivo salientou que em sua 
gestão tem buscado agir 
conjuntamente com todos 
os Poderes e que a partir 
das parcerias firmadas já 
foram alcançados resulta-
dos importantes.

Dentro dessa perspec-
tiva, Caiado pediu que os 
novos promotores tam-
bém sejam parceiros do 
Estado. “Cada um no seu 
município, tentando bus-
car alternativas”, solicitou 
o governador, ao frisar que 
acredita nessa parceria. 

Para o governador o 
momento é de recupera-
ção do Estado e o modelo 
adotado, com foco nas par-
cerias, têm favorecido a su-

peração das dificuldades. 
“Eu tenho uma experiência 
positiva que tem dado re-
sultado e temos avançado 
muito”, reforçou. 

Presidindo a sessão, o 
presidente do Conselho 
Superior do Ministério 
Público de Goiás (CSMP), 
procurador-geral de Jus-
tiça, Aylton Flávio Vechi, 
elogiou a coragem do 
governador ao lembrar 
que, enquanto deputado 
federal, Caiado se posi-
cionou contrariamente 
à Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 37 
de 2011, que retirava o 
poder de investigação do 
Ministério Público.

Vechi ressaltou que os 
novos promotores subs-
titutos vão atuar prin-
cipalmente no Norte e 
Nordeste goianos, regi-
ões mais carentes e com 
déficit de profissionais. 

Em sintonia com a po-
lítica de regionalização do 
governador Ronaldo Caia-
do, o procurador-geral re-
afirmou a importância do 
esforço conjunto de todos 
os Poderes, para assegurar 
que, mesmo nas comuni-
dades mais vulneráveis, “a 
presença do Estado e do 
Ministério Público possa, 
efetivamente, garantir que 
a cidadania seja protegida”.

O enfrentamento à pan-
demia do novo coronaví-
rus foi destaque na maio-
ria dos pronunciamentos. 

Para o corregedor-geral do 
MP-GO e membro da dire-
toria do Conselho Nacio-
nal dos Corregedores-Ge-
rais do Ministério Público 
dos Estados e da União 
(CNCGMP), Sérgio Abina-
gem Serrano, a postura do 
governador durante a crise 
sanitária tem sido motivo 
de orgulho para o Estado. 
“Um estadista sabe defen-
der primeiramente a vida 
e a saúde da população, 
mesmo diante daqueles 
que negam a gravidade da 
situação”, classificou ao se 
referir a Caiado. 

Falando em nome da 
Associação Goiana do 
Ministério Público, o pre-
sidente da entidade, José 
Carlos Miranda Nery Júnior, 
seguiu a mesma linha de 
pensamento e avaliou as 
determinações do gover-
nador no enfrentamento 
da pandemia como “pró-
prias de uma liderança 
sábia em tempos de crise”. 

Representando os em-
possados, Bruno Torrano, 
de 33 anos, natural de 
Salvador, mas vivendo em 
Brasília, falou sobre o sig-
nificado conceitual do que 
é ser promotor de Justiça, 
a partir de uma perspecti-
va intersubjetiva, que leva 
em conta o sentimento de 
alteridade, do próximo, 
para combater precon-
ceitos e outras mazelas 
presentes na sociedade.

Para o jovem Rodrigo 

Carvalho Marambaia, de 
26 anos, a aprovação não é 
apenas a concretização de 
um sonho, mas o início de 
um projeto de vida. “Ven-
cer essa etapa, com mais 
de seis mil inscritos e estar 
entre os 21 aprovados foi 
uma grande vitória, tanto 
para mim quanto para a 
minha família”, celebrou, 
sem deixar de mencionar 
a grandiosidade do desa-
fio que todos eles assu-
mem a partir de hoje.  

Empossados
Por ordem alfabéti-

ca, foram empossados os 
promotores André Lobo 
Alcântara Neves, Bruno 
Henrique da Silva Ferreira, 
Bruno Torrano Amorim de 
Almeida, Carlos Eduardo 
Limongi Saliba Filho, Caro-
lina de Angelis Prado, Da-
nilo Elias Pereira, Danilo 
de Souza Rezende, Huggo 
Edgard de Campos Silva, 
João Luiz de Morais Vieira, 
José Soares Júnior, Leonar-
do de Oliveira Marchezini, 
Lucas Otaviano da Silva, 
Márcia Ferreira Gomes, Pe-
dro Henrique Guimarães 
Costa, Rafael Correa Costa, 
Renato Teatini de Carvalho, 
Renner Carvalho Pedroso, 
Rodrigo Carvalho Maram-
baia, Taís Caroline Pinto 
Teixeira Antunes, Victor 
Gonzaga Mariano e Vini-
cius Rodrigues Alves.Par-
ticiparam da solenidade o 
vice-governador Lincoln 

Tejota, o presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Goiás (OAB-
-GO), Lúcio Flávio Siqueira 
de Paiva, os conselheiros 
superiores do MP, Eliana 
Ferreira Fávaro e Aguinal-
do Bezerra Lino Tocantins, 
o secretário do Conselho 
Superior, Vinícius Jaca-
randá Maciel, o membro 
auxiliar da Presidência do 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, promotor 
de Justiça do MP-GO, Car-
los Vinícius Alves Ribeiro, 
que no ato representou o 
presidente do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP), Augusto 
Aras e a procuradora-geral 
da Prefeitura de Goiânia, 
Anna Vitória Caiado.

Em tempos de pande-
mia, o evento contou ainda 
com uma extensão virtu-
al com as participações 
da procuradora de Justiça 
Orlandina Brito Pereira, 
da conselheira do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) Ivana Farina Navar-
rete Pena, do subdefensor 
Público-Geral, Tiago Gre-
gório, representando a 
Defensoria Pública Geral 
do Estado de Goiás, do 
presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios, 
Conselheiro Joaquim de 
Castro, além do procura-
dor-geral do Município 
de Goiânia, Brenno Kelvys 
Marques, representando 
o prefeito Iris Rezende.

em solenidade de posse de 21 
promotores de Justiça substitutos no 
Ministério Público de goiás, Caiado 
destacou ações conjuntas que vêm 
sendo tomadas no estado e pediu 
colaboração dos novos integrantes da 
promotoria na busca de alternativas 
para o pleno exercício da cidadania 
em todos municípios goianos
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Prefeitura testa moradores das regiões 
Sul e Campinas Centro nesta semana

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio 
da Secretaria de 

Saúde (SMS), inicia na 
próxima segunda-feira 
(21/08) a quarta semana 
da testagem ampliada de 
antígeno da Covid-19 na 
população, desta vez nas 
regiões Sul e Campinas 
Centro. As duas regiões 
contemplam 109 bairros 
e foram escolhidas por 
critérios epidemiológicos 
dos últimos 14 dias.

A região Sul será 
a primeira a receber 
as equipes de testa-
gem. De segunda-feira 
(24/08) a sexta-feira 
(28/8), das 8h às 17h, 
haverá pontos para 
realização dos testes 
no Centro Popular de 
Abastecimento de La-
zer (Cepal) do Jardim 

América, somente na 
modalidade de drive-
-thru e na Escola Mu-
nicipal Moacir Mondar 
Brandão, ao lado do Ce-
pal, onde serão atendi-
dos os pedestres.

Já na região Campi-
nas Centro os testes se 
iniciam na quinta-feira 
(27/08) e vão até sába-
do (29/08), também das 
8h às 17h. A testagem 
acontecerá na Escola 
Municipal Santa Helena, 
Vila Paraíso e na Socie-
dade Goiana de Pecuária 
e Agricultura (SGPA) (Par-
que Agropecuário). Nos 
dois locais haverá atendi-
mento nas modalidades 
de drive-thru e pedestre.

Poderão realizar o tes-
te pessoas acima de 12 
anos que não apresentem 
sintomas. A orientação é 

que aqueles que tiverem 
algum sintoma procurem 
uma unidade de saúde. O 
teste de antígeno é re-
alizado a partir do ma-
terial coletado no nariz 
com swab, que são espé-
cies de hastes flexíveis. 
O resultado fica pronto 
em cerca de 20 minutos 
após a coleta.

Balanço da 
testagem

Desde o início da 
testagem ampliada da 
população em Goiânia 
para a Covid-19 já fo-
ram testadas mais de 
34 mil pessoas, sendo 
que mais de quatro mil 
apresentaram resulta-
do positivo.

Vacinação contra 
sarampo e gripe

Aproveitando o gran-
de fluxo de pessoas 
nos locais de testagem, 
a SMS continuará re-
alizando a vacinação 
contra sarampo e gripe 
(influenza) nas pessoas 
que apresentarem re-
sultado negativo para 

a Covid-19. Podem se 
vacinar contra sarampo 
quem tiver entre 20 e 
49 anos, independente 
do número de doses to-
madas anteriormente. 
No caso da gripe, po-
dem se vacinar pessoas 
de todas as idades que 
ainda não foram imuni-
zadas este ano.

de segunda-feira (24/08) à 
sexta-feira (28/08), das 8h às 17h, 
haverá testagem no Jardim américa. 
de quinta-feira (27/08) à sábado 
(29/08) na Vila Paraíso, região 
de Campinas, e Nova Vila
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Projeto Cora Coralina de Educação, 
cultura, tecnologia, saúde e segurança
A poeta Cora Coralina can-
tou as virtudes daquela 
pessoa que mora ao lado 
e da qual, atualmente, a 
maioria não sabe sequer 
o nome. Por isso, sua data 
de nascimento, 20 de 
agosto, é considerada Dia 
do Vizinho. E o jornalis-
ta Nilson Gomes batizou 
com seu nome uma po-
lítica pública que envol-
ve as principais áreas da 
gestão de Goiânia.

“Segundo Carlos Drum-
mond de Andrade, Cora era 
a pessoa mais importante 
de Goiás. Para ela, impor-
tante mesmo era o vizinho. 
E ambos estavam corre-
tos”, diz Nilson Gomes, que 
em jornal editou texto de 
ambos. “É fundamental co-
nhecer o pessoal de perto”.

O Projeto Cora Corali-
na abrange diversas áreas 
da administração:

“O vizinho é vital num 
edifício ou num conjunto 
habitacional para prevenir 

delitos como arromba-
mento de residência, trá-
fico de drogas e os da Lei 
Maria da Penha”, detalha o 
jornalista, que lembra da 
utilidade das informações 

passadas pelo povo para 
solucionar crimes.

As mais eficientes ideias 
de ajudar o próximo vêm 
das igrejas, que Nilson 
considera mãos amigas do 

poder público num espec-
tro tão amplo que vai da 
recuperação de dependen-
tes químicos à paz nos la-
res. E muito mais: “Ter um 
templo próximo de casa é 
uma bênção. Com articula-
ção da prefeitura, podem 
ser combatidas as três 
formas mais danosas do 
analfabetismo, o escolar, o 
funcional e o tecnológico”.

“A mãe-crecheira, uma 
ideia que resolve de ma-
neira barata a falta de 
CMEIs, também depende 
da vizinhança”.

Nilson Gomes, que é 
pré-candidato a prefei-
to de Goiânia pelo De-
mocratas, quer contratar 
nos condôminos artis-
tas como professores de 
música e contadores de 

história. “Além da cultura, 
o vizinho pode ser pro-
fessor de modalidades 
esportivas como xadrez, 
futsal, lutas, vôleis e ou-
tras, inclusive custeadas 
por programas que já 
existem no governo fede-
ral”.  Cora nasceu em 1889 
e morreu em 1985.
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Nilson Gomes, que é pré-
candidato a prefeito de 

Goiânia pelo Democratas
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Goiás cresce no saldo de empregos pelo 2° mês consecutivo
Pelo segundo mês conse-
cutivo, o Estado de Goiás 
registra saldo positivo e 
crescente na geração de 
empregos. A informação é 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgado na 
sexta-feira, dia 21, pelo 
Ministério da Economia. 
Em julho a variação foi de 
0,40%, o que representou 
4.929 novas vagas de tra-
balho diante dos 3.894 
postos abertos em junho.

O saldo é a diferen-
ça entre trabalhadores 
admitidos e desligados, 
considerando vagas 
com Carteira de Traba-
lho assinada. Em Goiás, 
no mês passado, foram 
36.587 empregados 
contratados e 31.658 
foram desligados.  

No cenário total, os 
números do Caged apon-
tam que o emprego ce-
letista no Brasil apre-
sentou variação positiva 
de 131.010 vagas com 

carteira assinada, o que 
representa percentual de 
0,35%, após quatro me-
ses de índices negativos.  

Os números que tra-
zem otimismo são resul-
tado da ação integrada de 
todo o Governo de Goiás, 
uma determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado 
para garantir o cuidado 
com os mais vulneráveis 
e a retomada econômi-
ca. “Cuidamos da nossa 

população e não existe 
melhor política social no 
mundo que o emprego. É 
a única que resolve todos 
os problemas e faz com 
que a pessoa se reinsira 
na sua condição de cida-
dania”, defende Caiado.

Ao avaliar o resultado 
apresentado pelo Caged, 
o secretário de Indús-
tria, Comércio e Servi-
ços, Adonídio Neto, disse 
que os números mos-

tram que Goiás está no 
caminho certo para sair 
da crise provocada pela 
pandemia de Covid-19. 
“As inúmeras ações do 
governo estadual têm 
sido fundamentais para 
certificação de resulta-
dos positivos”, pontua.

Entre as ações, o se-
cretário cita o trabalho 
da SIC de atração de em-
presas para se instalarem 
em território goiano. Ou-

tro destaque, aponta, é a 
criação da Secretaria da 
Retomada, responsável 
pela articulação entre 
os órgãos do governo 
com foco na promoção 
do crescimento no pós-
-pandemia e na geração 
de empregos e fortaleci-
mento das empresas, es-
pecialmente as pequenas. 

Adonídio Neto lem-
bra ainda o crescimento 
da indústria goiana, co-
locando Goiás na parte 
mais alta do pódio com 
percentual de 5,4% no 
mês de junho, compara-
do com o mesmo perío-
do do ano passado.

Semestre
Ao considerar o perí-

odo de janeiro a julho, 
Goiás ainda tem um pe-
queno saldo negativo 
de -811 vagas, situação 
que deve mudar para 
um índice positivo com 
os resultados do mês 
de agosto. A divulgação 

será em setembro. 
Em razão da grave 

crise sanitária provoca-
da pela Covid-19 e a ne-
cessidade de isolamento 
social da população com 
consequente fechamento 
ou paralisação de gran-
de parte das atividades 
comerciais e industriais 
no Estado, o resultado 
dos empregos no perí-
odo de janeiro a julho 
em Goiás mostra que em 
quatro meses o saldo foi 
positivo: janeiro (7.982), 
fevereiro (11.584), junho 
(3.894) e julho (4.929). 
Já nos meses de março 
(-2.055), abril (-21.489) e 
maio (5.656) apresentou 
números negativos. 

Em números percentu-
ais, a região Centro-Oeste 
ficou na segunda coloca-
ção com variação posi-
tiva de 0,44%, perdendo 
apenas para o Norte, com 
0,76%. Nordeste registrou 
percentual de 0,37%, Su-
deste, 0,18% e Sul, 0,29%. 
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Será apresentado nesta 2ª o salão de embarque 
e desembarque do Aeroporto Sta Genoveva

o Governo de Goiás 
apresenta, nesta 
segunda-feira, dia 

24, às 9h30, o salão de 
embarque e desembar-
que internacional do Ae-
roporto Santa Genoveva, 
em Goiânia. O governador 
Ronaldo Caiado percorre-
rá as novas dependências. 

Durante o evento, au-
toridades do Governo 
do Estado informarão a 
respeito dos próximos 
passos para consolida-
ção do Aeroporto Inter-

nacional Santa Genove-
va e as estratégias para 
atração de companhias 
aéreas para operarem 
voos a partir de Goiânia. 

Na área de desembar-
que, haverá apresentação 
de painéis produzidos em 
conjunto pela Secretaria 
de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC) e Goiás 
Turismo com imagens de 
cidades goianas, de espé-
cies da fauna e da flora 
do cerrado, entre outras. 
As autoridades também 

farão um tour pelas novas 
estruturas construídas no 
local para atender turis-
tas e empresários vindos 
de outros países. 

O trabalho da atual 
gestão para promover a 
mudança que resultou na 
Portaria de nº 2.076, do 
Ministério da Infraestru-
tura/Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), que 
autorizou a internaciona-
lização do Santa Genove-
va, começou no início de 
2019, com o então secre-

tário estadual da Indús-
tria, Comércio e Serviços 
(SIC), Wilder Morais. A al-
teração no perfil só não 
ocorreu há mais tempo 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. 

O titular da SIC, Ado-
nídio Neto, destaca a im-
portância da internacio-
nalização do aeroporto 
da capital do Estado. “É 
mais uma ferramenta que 
Goiás tem para atrair no-
vos investimentos, tanto 
no setor de logística, que 

é muito forte aqui, quan-
to também no de turismo. 
A possibilidade de voos 
internacionais fortalece 
nossa economia”, detalha. 

O secretário ainda lem-
bra que o Governo de Goi-
ás reduziu o porcentual do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do combustível da 
aviação, no ano passado, 
de 15% para 7%. Isso con-
tribuirá para a atração de 
mais voos para Goiânia, 
além do incremento de 

abastecimento de aerona-
ves na capital. 

O evento contará com 
as presenças do gover-
nador Ronaldo Caiado, 
vice-governador Lin-
coln Tejota, secretário 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, Adonídio Neto, 
presidente da Goiás Tu-
rismo, Fabrício Amaral, 
deputados, prefeitos e 
autoridades de órgãos 
do Governo Federal res-
ponsáveis pela mudança 
no perfil do aeroporto. 

governador 
Ronaldo Caiado 
e autoridades 
farão tour pelas 
novas estruturas 
construídas para 
atender turistas 
e empresários 
vindos de 
outros países
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Mostra de Cinema de Ouro Preto 
será virtual pela primeira vez

Em tempos de pande-
mia do novo corona-
vírus, a 15ª edição 

da Mostra de Cinema de 
Ouro Preto (15ª Cine-
OP) será realizada este 
ano em formato virtual. 
O evento, gratuito, ocor-
re de 3 e 7 de setembro. 
Desde sua criação, em 
2006, na cidade mineira 
de Ouro Preto, o festival 
se destaca dos demais 
por se dedicar à preser-
vação do audiovisual e a 
tratar o cinema como pa-
trimônio cultural.

“A gente está conse-
guindo reunir uma pro-
gramação abrangente, 
mantendo o mesmo pro-
pósito do evento presen-
cial de oferecer uma pro-
gramação estruturada em 
três temáticas: preserva-
ção, história e educação”, 
disse hoje (18) à Agência 
Brasil a coordenadora da 
CineOP e diretora da Uni-
verso Produção, Raquel 
Hallak. O público vai po-
der conhecer filmes rela-
cionados a cada uma das 
temáticas e também par-
ticipar de 20 debates com 
profissionais ligados ao 
audiovisual, à educação e 
à preservação. Os debate-
dores vão refletir sobre o 
momento atual que o au-
diovisual está passando, 
quais são as perspectivas 
de futuro, como se dá o 
diálogo entre cinema e 
educação e quais são as 
expectativas em rela-
ção à preservação, “que 
é sempre um setor que 
fica à margem da cadeia 
produtiva do audiovisual”, 
lembrou a coordenadora.

Raquel Hallak desta-
cou que o evento come-
morativo dos 15 anos da 
CineOP tem o desafio de 
reunir na programação 
atividades de formação, 
com a oferta de oficinas 
e palestras internacio-
nais; realizar o Encontro 
Nacional de Arquivos e 
Acervos Audiovisuais e o 
Encontro Latino-ameri-
cano de Educação; além 
de mais de 90 filmes em 
exibição. “O diferencial de 

Ouro Preto é que ele é o 
único evento que trata o 
cinema como patrimônio 
e convida a educação a 
dialogar, para estar pre-
sente, a entender como a 
educação utiliza o audio-
visual como instrumento 
de transformação social, 
construção da cidadania, 
e como essas duas lin-
guagens se enriquecem 
mutuamente”.

Segundo Raquel, a 
mostra evidencia como 
o audiovisual pode estar 
próximo da educação e 
pensar o contexto das 
imagens na escola, do 
ponto de vista da produ-
ção, com os próprios alu-
nos produzindo conteúdo, 
e também da difusão. “E 
direcionando para uma 
discussão para além do 
que se vê nos filmes. O 
que as imagens estão nos 
dizendo”.

Televisão
A 15ª CineOP vai abor-

dar também os 70 anos 
da televisão brasileira, 
que serão comemorados 
no dia 18 de setembro. 
O evento fará um recorte 
do tema central Cinema 
de Todas as Telas. “Cada 
temática do festival fez 
um recorte curatorial”. Na 
preservação, serão enfo-
cados os arquivos televi-
sivos e, ao mesmo tempo, 
as novas formas de difu-
são; na educação, será 
abordada a ressignifica-
ção das telas das janelas 
como enquadramento 
e possibilidade de ge-
rar imagens; e a história, 
que fará um retrospecto 
do que foi a televisão, do 
que é e do que poderá ser.

Estão previstas quatro 

oficinas para um público 
acima de 16 anos. Elas 
fazem parte do programa 
de formação do evento 
e visam despertar no-
vos talentos, além de ser 
oportunidade de recicla-
gem. “É uma questão vi-
tal para o crescimento da 
indústria cinematográfica 
no país. Sem mão de obra, 
a gente não consegue fo-
mentar essa indústria”, 
comentou Raquel Hallak.

Serão oferecidas ainda 
pela 15ª CineOP quatro 
‘master class’ (aula dada 
por especialista de notó-
rio saber em determinada 
área do conhecimento) 
internacionais que vão 
estar dialogando com as 
temáticas preservação e 
educação. “A ideia é que 
os eventos possam estar 
fomentando essa discus-
são, aproximando, não 
deixando essa lacuna 
acontecer, no momento 
em que a gente vê que 
a cultura está sendo o 
carro-chefe do distan-
ciamento, do isolamento 
social. A cultura tem sido 
cada vez mais consumida 
dentro de casa e pouco 
valorizada”.

Aproximação
A coordenadora da Ci-

neOP acha que é o mo-
mento de os festivais de-
volverem esse papel de 
aproximação e discussão 
sobre a importância de 
valorizar o que é produ-
zido no país e incentivar, 
cada vez mais, que as po-
líticas públicas possam 
acontecer em favor dessa 
produção, que gera em-
prego e renda. “Eu acho 
que a gente tem de estar 
junto, mostrando a força 

que a gente representa, 
em todos os sentidos. En-
quanto indústria que não 
polui; que mais cresce no 
mundo, que é a indústria 
da economia criativa; que 
produz e fala o que nós 
somos, porque um país 
sem memória é um país 
sem identidade”. Na visão 
de Raquel Hallak, a mos-
tra de Ouro Preto vai ser 
uma oportunidade e ins-
trumento de luta e salva-
guarda pelo patrimônio 
do cinema.

Essa vai ser a primei-
ra experiência do even-
to no formato online. 
Entretanto, como a in-
ternet já mostrou que é 
uma ferramenta que veio 
para ficar e que as pes-
soas estão aprendendo 
a consumir por meio dos 
canais digitais, Raquel 
considerou que se trata 
também de uma oportu-
nidade nova de alcance. 
“Com uma programação 
‘online’, você deixa de ter 
barreiras de deslocamen-
to e de fronteiras. É uma 
oportunidade de ampliar 
o alcance do público e o 
seu engajamento e levar 
essa ação cultural para o 

maior número de pessoas 
possível”.

A expectativa dos or-
ganizadores é que as 
pessoas que já conhecem 
o evento vão assistir e as 
que não conhecem terão 
oportunidade de desfru-
tar da programação, “que 
está bem bacana, bem in-
tensa e diferenciada”. Ra-
quel observou que esse 
é o primeiro evento de 
festivais que vai aconte-
cer que não será simples-
mente um catálogo de fil-
mes. “Ele está mantendo 
os pilares de formação, 
reflexão, exibição e difu-
são”, concluiu.

Resultados
Ao longo das 14 edi-

ções anteriores, a mostra 
CineOP promoveu 83 dias 
de programação gratuita, 
com 465 sessões de cine-
ma e a exibição de 1.115 
filmes, sendo 216 longas, 
67 médias e 832 curtas 
metragens.

A CineOP recebeu mais 
de 3.750 convidados, en-
tre eles 37 estrangeiros, e 
mais de 800 profissionais 
de imprensa credencia-
dos. Promoveu 15 edições 

do Seminário do Cinema 
Brasileiro: fatos e memó-
ria; 15 edições do Encon-
tro Nacional de Arquivos 
e Acervos Audiovisuais e 
dez edições do Encontro 
da Educação – Fórum da 
Rede Kino, totalizando 
210 debates.

Por meio do Programa 
de Formação Audiovisual, 
o evento contabiliza 105 
oficinas e ‘workshops’ e 
uma ‘master class’ reali-
zados. Em parceria com 
a rede pública de ensino 
da cidade de Ouro Preto, 
a mostra promoveu 41 
sessões do projeto Cine 
Expressão – A Escola vai 
ao Cinema, com exibições 
especialmente seleciona-
das para crianças, adoles-
centes e jovens.

Para estimular o diálo-
go do cinema com todas 
as artes, a CineOP promo-
veu ainda 14 exposições, 
15 cortejos da arte, sete 
cine-concertos e 93 sho-
ws, com a participação 
de artistas que têm se 
destacado na cena minei-
ra e nacional, abordando 
questões políticas, so-
ciais, estéticas, comporta-
mentais e filosóficas.

esta é a 15ª 
edição do evento, 
que ocorre de 3 a 
7 de 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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Bayern de Munique vence PSG 
e conquista Liga dos Campeões

o Bayern de Muni-
que conquistou o 
título da Liga dos 

Campeões neste domin-
go (23), no estádio da Luz, 
em Lisboa (Portugal), após 
derrotar o PSG por 1 a 0. 
As expectativas neste jogo 
se concentravam no brasi-
leiro Neymar e no polonês 
Lewandowski, principais 
candidatos a heróis. Po-
rém, quem definiu o con-
fronto a favor do time da 
Alemanha foi um jogador 
formado na equipe france-
sa, o atacante Coman.

Com a conquista deste 
domingo, em um gran-
de jogo de bola, o Bayern 
alcança seu sexto título 
na principal competição 
de clubes do Velho Conti-
nente, após os triunfos nas 
temporadas 1973-1974, 
1974-1975, 1975-1976, 
2000-2001 e 2012-2013.

Primeiro tempo 
equilibrado

O Bayern começou a 

partida mantendo mais a 
posse de bola, pressionan-
do a defesa do PSG. Mas a 
equipe francesa demons-
trou que também queria a 
vitória, e também adiantou 
suas linhas para dificultar 
o jogo do time alemão.

Em um confronto que 
se mostrava tão parelho 
desde os primeiros minu-
tos, as expectativas se con-
centravam nos jogadores 
que podiam desequilibrar, 
Lewandowski e Neymar.

E a primeira boa chance 
de Neymar surge aos 17 
minutos, quando o brasilei-
ro recebe do francês Mba-
ppé e bate cruzado para 

defesa parcial de Neuer. A 
bola acaba sobrando com 
o camisa 10 do PSG, que 
tenta passe para o meio da 
área, mas o goleiro alemão 
volta a defender com os 
pés. Grande lance.

E o Bayern responde 
quatro minutos depois. O 
polonês Lewandowski re-
cebe lançamento na área, 
domina com categoria, 
gira e finaliza para acertar 
a trave do gol defendido 
por Navas.

Aos 23 Neymar volta a 
criar nova chance, quando 
puxa contra-ataque e toca 
para Di Maria, que tabela 
com Herrera para depois 

finalizar por cima do gol 
do time alemão.

Com o passar do tem-
po o Bayern conseguiu 
se livrar da marcação sob 
pressão do PSG, e passou a 
dominar as ações e a criar 
boas chances de abrir o 
marcador. Uma delas vem 
aos 31, quando Lewando-
wski cabeceia com perigo 
de dentro da área, e obriga 
Navas a fazer difícil defesa.

O time francês passa 
a ter dificuldades de criar 
boas oportunidades, e pas-
sa a apelar para lançamen-
tos longos, o que dificulta 
o trabalho de Neymar, Di 
Maria e Mbappé.

Mas o PSG consegue 
chegar com perigo aos 45 
minutos, quando Alaba 
vacila na saída de bola, 
e Mbappé rouba a bola e 
tabela com Ander Herre-
ra antes de finalizar, fraco, 
para defesa de Neuer.

Um minuto depois o 
Bayern pede pênalti, quan-
do Coman cai na área em 
lance em que disputa a 
bola com Kehrer. Porém, o 
juiz fala que não é nada.

Final de um primeiro 
tempo muito movimenta-
do e equilibrado, mas sem 
gols, com o Bayern tendo 
62% de posse de bola e 
alcançando cinco finali-

zações, enquanto o time 
francês ficou apenas 32% 
do tempo com a bola, chu-
tando a gol em seis opor-
tunidades.

Lei do ex
A etapa final começa 

com o Bayern valorizando 
a posse de bola, enquanto 
o PSG fica mais na defesa 
aguardando uma oportu-
nidade de partir em velo-
cidade para o ataque.

E foi justamente após 
um contra-ataque do PSG 
que nasce o gol do Bayern 
de Munique. Aproveitando 
o espaço dado pela equipe 
francesa, o time da Alema-
nha puxa jogada rápida, 
que termina em cruza-
mento de Kimmich para 
Coman, que cabeceia co-
locado para vencer Navas 
aos 14 minutos.

A ironia deste gol é que 
o atacante francês Kin-
gsley Coman foi formado 
justamente pelo PSG, sua 
primeira equipe profissio-
nal. É a lei do ex entrando 
em ação.

Três minutos depois o 
Bayern quase chega ao 
segundo, em jogada muito 
parecida, que culminou em 
nova cabeçada de Coman, 
mas desta vez o brasilei-
ro Thiago Silva consegue 
afastar a bola.

Lei do ex entra 
em ação no 
jogo, com gol 
de Coman
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