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n À medida que se aproxima a data das 
convenções para a escolha dos candida-
tos a prefeito, os partidos vão diminuin-
do as expectativas sobre o número de 
postulantes que lançarão. Nesta próxi-
ma eleição, o fiasco vai ser geral.

n Confirmada, a candidatura do deputa-
do estadual Zé Carapô a prefeito de Jataí 
muda o equilíbrio das forças políticas no 
sudoeste goiano e deve colocar a base 
de apoio do governador Ronaldo Caiado 
em ostensiva vantagem na região. 

n A semana trouxe mais uma de-
núncia do Ministério Público Es-
tadual contra o ex-presidente da 
Agetop Jayme Rincón, agora por 
desvios na construção de um aero-
porto no interior do Estado. Rincón 
já está beirando 15 processos.

n O governador Ronaldo Caiado já 
cortou os incentivos fiscais, parte da 
herança maldita tucana, em R$ 1 bi em 
2021 deve passar a faca em mais R$ 2 bi. 
Mesmo assim, ainda serão cerca de R$ 8 
bilhões doados ao grande empresariado.

n A campanha eleitoral não começa e 
só complica o maior desafio que os can-
didatos a prefeito vão enfrentar: como 
incentivar seus eleitores, em especial 
idosos, a superar o medo de aglomera-
ções e comparecer às urnas para votar?

n Assim é a política: no início, o rela-
cionamento entre o presidente da As-
sembleia Lissauer Vieira e o governa-
dor Ronaldo Caiado foi o pior possível, 
mas hoje revela uma afinidade e uma 
convergência raríssimas em política.

n Goiás não sai das manchetes nega-
tivas da imprensa nacional. Depois 
da prisão do ex-ministro e secretá-
rio afastado de Transportes de São 
Paulo Alexandre Baldy, explodiu o 
escândalo envolvendo a orgia finan-
ceira do padre Robson.

A suspensão do pagamento das parcelas 
da dívida já reteve R$ 1,9 bilhão no cai-
xa do governador Ronaldo Caiado e até 
dezembro chegará a R$ 3,3 bilhões. É um 
dos fatores que mais ajudaram a estabili-
zar a situação financeira do Estado.

n A imprensa em papel está agonizan-
do em Goiás. Jornais se acumulam nas 
padarias e nas repartições públicas 
nem são vistos mais. O Popular, Diário 
da Manhã e O Hoje sobrevivem graças 
às leitoras e leitores via canais online.

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

Iris Rezende desistiu da reeleição, deixando de enfrentar uma disputa que seria a mais fácil e mais segura 
de toda a sua vida, depois de fazer em Goiânia a melhor administração da sua carreira como homem público. 
É uma decisão, podem acreditar, que não partiu dele, mas foi imposta pela família, por dois motivos: um, 
suas filhas acreditam que ele já passou da idade e corre riscos se continuar exposto como gestor da capital, 
tanto diante da condição natural da sua idade avançada e, outro, em especial quanto aos riscos trazidos pela 
pandemia do novo coronavírus. Por ele mesmo, Iris prosseguiria fazendo o que sempre fez, disputando elei-
ções e atuando em cargos eletivos, que já contabilizou em mais de duas dezenas. Em inúmeras entrevistas, 
já disse que só a morte o tiraria da política e repetiu que entendia essa vocação como um chamado de Deus 
e do povo goiano. Será que tudo isso, agora, chegou a um ponto final? Parece que sim, mas a aposentadoria 
do velho cacique não representará para o MDB a chance de qualquer renovação, já que o ex-vereador, ex-de-
putado estadual, ex-deputado federal, ex-vice-governador, ex-governador, ex-senador e (ufa!) ex-prefeito 
de Aparecida Maguito Vilela está pronto para preencher o vácuo, mantendo em aberto um ciclo vicioso de 
poder que dura mais de 40 anos e, pelo jeito, caminha para durar infinitamente, já que Daniel Vilela, filho de 
Maguito, está pronto para ocupar os espaços disponíveis do partido, que assim passa à história como o mais 
fechado de todos os tempos em Goiás. Quanto a Iris, passa a aguardar o veredito da História. 
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aNÁpoliS: RoBERto NaVES SÓ SERÁ REElEito SE NÃo HoUVER altERNatiVa
A 80 dias da data das eleições municipais deste ano, o cenário nas principais cidades do Estado parece definido e de um modo geral sem perspectivas de surpresas - a rigor, 
somente em Anápolis há ainda alguma instabilidade, que pode levar ou não à reeleição do prefeito Roberto Naves, do PP, depois da desistência do deputado estadual Antô-
nio Gomide, do PT (e há quem acredite que ele pode refluir na última hora e voltar para a disputa). Ocorre que Roberto Naves não tem boa aprovação popular, depois de fazer 
uma administração sem identidade e sem marcas capazes de impressionar o eleitorado da cidade, que só o reelegerá se não contar absolutamente com nenhuma alterna-
tiva minimamente aceitável. Dentre os municípios que importam, Anápolis é o que representa hoje a maior dúvida e uma acentuada incerteza quanto ao próximo pleito.

opoSiÇÃo DiViDiDa É a tÁBUa DE SalVaÇÃo DE JÂNio DaRRot EM tRiNDaDE
Acreditem, leitoras e leitores: embora seja adversário, a candidatura do ex-prefeito George Morais em Trindade pode ser a tábua de salvação do projeto 
político do prefeito Jânio Darrot, na medida em que divide a oposição na chamada capital goiana da fé (boa para os negócios escusos do padre Robson) 
e cria chances de vitória para que o inexpressivo e apagado vereador Marden Jr. venha a ser bem sucedido. Ganhando, Marden Jr. garante visibilidade e 
permanência para Jânio Darrot se articular como candidato a governador pelo PSDB em 2022 – isso se não for engolido pelo escândalo do padre Robson.

DiSpUta poR BaSES ESQUENta o cliMa ENtRE JoSÉ NElto E cÉlio SilVEiRa
Os deputados federais José Nelto, do PP, e Célio Silveira, ainda do PSDB, estão em uma disputa acirrada por colégios eleitorais no Entorno de Brasília, mas 
principalmente em Luziânia. Lá, José Nelto trabalha para eleger a prefeita Professora Edna, que enfrenta como um dos adversários o deputado estadual 
Diego Sorgatto, apoiado por Célio Silveira. Uma vitória dará a qualquer um deles uma poderosa base para buscar a reeleição em 2022. “Lutar por espaço 
é democrático”, diz Nelto. “Ele está descendo aqui de paraquedas, é um ilustre desconhecido, rebate Célio. 

BoaS NotíciaS NÃo paRaM DE cHEGaR paRa a EcoNoMia GoiaNa
É espetacular o desempenho da economia goiana: mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia, as boas notícias não param 
de chegar. São mais empregos, o primeiro lugar em desempenho industrial dentre todos os Estados, recorde de criação de peque-
nas e médias empresas e mais investimentos chegando a cada dia. Agora, uma avaliação do jornal Estado de S. Paulo, que ouviu 
economistas da pesada e analisou números, aponta Goiás como “um dos cinco Estados com maior potencial para sair da crise até o 
final de 2021 e, melhor ainda, com perspectivas de fechar 2021 com PIB superior ao do período pré-pandemia”. Há uma onda de fatos 
positivos no ar, tendo, politicamente, como beneficiário o governador Ronaldo Caiado. Assim, fica fácil conquistar mais um mandato.

REDES SociaiS E tEMpo DE RÁDio E tV NÃo SUBStitUEM a caMpaNHa pRESENcial
Já está na hora de admitir: fazer campanha para prefeito e vereador exclusivamente via redes sociais vai impor uma limitação para os candidatos com poucos seguidores e 
menos conhecidos. Simplesmente não vai funcionar. Em Goiás, nas cidades maiores, onde haverá propaganda gratuita pelo rádio e televisão, nem esse privilégio vai ajudar. 
Serão segundos para cada candidato, dois ou três minutos, no limite, por um período de seis semanas, insuficiente para fidelizar alguma audiência. E mais: redes sociais e rá-
dio e televisão servem em grande parte para que os candidatos promovam a repercussão das suas ações presenciais, que assim ganham dimensão. Neste ano, não vai dar.

ESpERa EStÁ cHEGaNDo ao FiM: aNDERSoN MÁXiMo SERÁ DESEMBaRGaDoR EM BREVE
A sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás que vai escolher a lista com os seis nomes que serão encaminhados ao Tribunal 
de Justiça para ser reduzida a três e em seguida encaminhada ao governador Ronaldo Caiado, que nomeará um como novo desembargador, está confir-
mada para o dia 28 de outubro próximo, uma quarta-feira. Nessa data, 41 conselheiros titulares, mais 7 natos e 5 diretores, totalizando 53 votos, indicarão 
os escolhidos, dentre uma lista que foi reduzida para nove candidatos. Será o fim de uma operação que já passa de ano (foi atrasada pela pandemia do 
novo coronavírus) e se concluirá, sem a menor dúvida, levando o ex-secretário da Casa Civil, Anderson Máximo, para o Tribunal de Justiça. 

EMBoRa SEM QUERER, iRiS aBaNDoNa o palco Da política
DEpoiS DE MaiS DE 60 aNoS, MaS iSSo NÃo Vai RENoVaR o MDB
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“Trabalho de Ronaldo Caiado é 
referência para o Brasil”, diz ministro

“caiado tem feito 
um trabalho que 
é referência para 

o Brasil, com empenho, 
vontade e disposição para 
mudar Goiás”, destacou o 
ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério 
Marinho, durante lança-
mento do Programa Casa 
Verde e Amarela, na manhã 
desta terça-feira, dia 25, 
em Brasília. Ele frisou, ain-
da, a importância da par-
ceria da gestão estadual 
com a União: “Certamente 
[Caiado] tem tido apoio do 
Governo Federal para que 
isso aconteça, e dos cida-
dãos de seu Estado”.

Durante a solenidade, 
realizada no Palácio do 
Planalto, o presidente da 
Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), Pedro Duarte 
Guimarães, também fez 
especial menção a Caia-
do. “A relação mais forte 

da Caixa é com Goiás. A 
gente tem essa relação 
e, inclusive, vamos pela 
quinta vez a uma cidade 
de Goiás agora”, contou.

A convite do ministro e 
ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, o governador 
Ronaldo Caiado participou 
do lançamento e conheceu 
um pouco mais do novo 
programa federal de habi-
tação popular. Ele já prevê 
incrementar o trabalho de 
entregas de moradias so-
ciais e de escrituras. “Va-
mos buscar ampliar essa 
parceria com o Governo 
Federal, com a taxa de 
juros menor, com a pos-
sibilidade de expandir, 
não apenas em grandes 
cidades, mas alavancar 
também nos pequenos e 
médios municípios do in-
terior de Goiás para que 
todos tenham oportuni-
dade de conquistar a casa 

própria”, projetou.
Logo após assinar a Me-

dida Provisória (MP) que 
prevê a criação do progra-
ma, o presidente Jair Bol-
sonaro parabenizou seus 
ministros e técnicos pela 
elaboração do Casa Verde 
e Amarela. “Cumprimento 
os ministros que traba-
lharam incansavelmente 
nesta questão, bem como 
nosso Parlamento, que re-
cebe agora essa matéria, e 
a aprovará com toda cer-
teza. E, se for o caso, fará 
aperfeiçoamentos. Assim é 
que se fazem as leis e as-
sim é que nos apresenta-
mos para atender a nossa 
sociedade”, enfatizou.

Parcerias
Presidente da Agên-

cia Goiana de Habitação 
(Agehab), Lucas Fernandes 
acompanhou o governa-
dor, em Brasília. Durante 

entrevista, ele elencou 
exemplos de como a par-
ceria com o Governo Fede-
ral tem sido profícua para 
o Estado. Em Goiás, convê-
nios com a União já asse-
guraram investimentos de 
mais R$ 124 milhões na 
construção de moradias 
no Entorno do Distrito Fe-
deral. Até agora, já foram 
entregues pela atual ges-
tão quase 3 mil moradias 
em 11 municípios, com um 
total de investimentos no 
Estado da ordem de R$ 30 
milhões. A previsão é en-
tregar mais 2 mil moradias 
até o final do ano. 

Casa Verde e Amarela
Em substituição ao Mi-

nha Casa Minha Vida, o 
novo programa habitacio-
nal estabelecerá taxas de 
juros menores e incentivos 
para legalização fundiária 
de cerca de 12 milhões de 

imóveis de baixa renda no 
país. A meta é trazer re-
sultados mais eficazes no 
enfrentamento ao déficit 
habitacional brasileiro e 
oferecer moradia digna às 
famílias mais vulneráveis. 
A perspectiva é atender 
1,6 milhão de famílias de 
baixa renda com o finan-
ciamento habitacional até 
2024 – um incremento de 
350 mil, graças à diminui-
ção dos custos financeiros.

Uma das formas de se 
alcançar isso é pela redu-
ção dos juros: 4,25% para 
moradores das Regiões 
Norte e Nordeste que re-
cebem até R$ 2,6 mil men-
sais e, no Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste para aqueles 
com renda de até R$ 2 mil 
ao mês. O novo programa 
também vai permitir a re-
negociação de dívidas dos 
mutuários da faixa 1, uma 
inadimplência referente a 

cerca de 40% das pessoas 
mais pobres e que ganham 
até R$ 1.800. “A lei não 
permite essa negociação 
e determina que tomemos 
de volta quase 500 mil re-
sidências. Isso acaba hoje”, 
garantiu Marinho.

Outro propósito é mo-
vimentar o mercado e 
gerar emprego e renda. 
“Precisamos prestigiar a 
construção civil, que é um 
setor importantíssimo, já 
que emprega e tem capa-
cidade de multiplicação. 
Estamos num cenário 
alvissareiro, com sinais 
melhores de retomada da 
Economia, numa fase de 
buscar e coordenar inves-
timentos públicos e pri-
vados para que o Brasil 
possa retomar”, pontuou 
o presidente da Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban), Isaac Sidney, 
durante a solenidade.

Afirmação é do ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, e foi feita durante durante o 
lançamento do Casa Verde e Amarela, 
em Brasília. “Relação mais forte da Caixa 
é com Goiás”, destaca presidente 
da instituição, Pedro Duarte
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Aprovada alteração ao regime previdenciário estadual
A Assembleia Legislativa 
aprovou na tarde dessa 
terça-feira, 25, durante 
a votação da Ordem do 
Dia, em sessão extraor-
dinária remota, dois pro-
jetos de lei de autoria da 
Governadoria do Estado, 
um em primeira fase de 
discussão e votação e um 
em votação única.

Primeiramente, foi 
aprovado por 21 votos 
favoráveis e 10 contrá-
rios, o projeto de lei de 
nº 3323/20, que dispõe 
sobre a segregação da 
massa de segurados do 
Regime Próprio de Previ-
dência Social do Estado 
de Goiás (RPPS/GO). O 
texto original da matéria 
aponta que a segregação 
de que trata a proposta 

consiste na separação 
dos recursos destinados 
ao custeio da Previdência 
dos servidores estaduais 
em dois fundos distintos.

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 Previdenci-
ário 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 adiantamento de 

contribuição, quase a inte-
gralidade do custeio admi-
nistrativo da Prevcom, que 
atualmente possui receita 
anual própria de apenas 
R$ 162.000,00.

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 por ano, 
aproximadamente. “Por-
tanto, a adoção de um pla-
no de benefícios oferecido 
por entidade diversa pode 
reduzir custos administra-
tivos, com a manutenção 
do equilíbrio atuarial, 
sem comprometer o or-
çamento público, além do 
propósito de ofertar uma 
previdência complemen-
tar”, justifica o projeto.
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Portaria autoriza reabertura de 
bares com restrições sanitárias

a Prefeitura de Apa-
recida publicou na 
tarde desta terça-

-feira, 25, no Diário Ofi-
cial Eletrônico (DOE) do 
município a Portaria de nº 
063/2020-GAB/SMS, em 
alteração ao Artigo 1º da 
Portaria048/2020-GAB/
SMS, que estabelece nor-
mas para a retomada das 
atividades em estabeleci-
mentos de alimentação e 
bebidas no município.

Assim como restauran-
tes, lanchonetes, casas de 
chá e academias espor-
tivas que que tiveram o 
funcionamento autorizado, 

fica autorizado também, 
a partir desta terça-feira, 
a reabertura de estabele-
cimentos de serviços de 
alimentação e bebidas, 
como bares e similares, 
bem como atendimento 
ao público de acesso e 
uso do ambiente interno 
de padarias e congêneros, 
desde que obedecidas às 
determinações da Vigilân-
cia Sanitária Municipal.

Fica alterado o item III 

do Artigo 1º com a seguin-
te determinação: os ho-
rários de funcionamento 
podem ter início normal, 
mas o fechamento deve 
ser até 00h (meia noite). 
Fica excluído também o 
item IV mesmo Artigo re-
ferente à proibição de ven-
da de bebidas alcóolicas 
nos estabelecimentos para 
consumidores em uso do 
ambiente interno.

Por outro lado, o Artigo 

4º proíbe o consumo no lo-
cal de pessoas em pé, sem 
acomodação, bem como 
o uso de brinquedotecas, 
utilização de narguilé e 
show de música ao vivo.

Os estabelecimentos 
devem fazer o controle de 
acesso de pessoas, medi-
ção da temperatura corpo-
ral na entrada do local e 
exigir o uso máscara, que 
é obrigatório em todo 
o município. Também é 

recomendado manter os 
talheres embalados in-
dividualmente, e manter 
os pratos, copos e demais 
utensílios protegidos.

É necessário ainda que 
cada estabelecimento in-
tensifique a higienização 
de mesas, cadeiras, maça-
netas, superfícies do bu-
ffet, café e balcões, bem 
como os procedimentos 
de higiene da cozinha e 
do(s) banheiro(s).

Os bares poderão 
funcionar após assinar 
o Termo de Compromis-
so disponibilizado pela 
prefeitura pela platafor-
ma Retomada Responsá-
vel e fixar o documento 
em local visível.  

Para mais informações 
sobre as regras contidas 
nas portarias, acesse ht-
tps://webio.aparecida.
go.gov.br/diariooficial/
download/1461

estabelecimentos 
poderão 
funcionar a partir 
desta terça-feira, 
25. Fica proibido 
a utilização 
de narguilé, 
brinquedoteca 
e apresentação 
musical ao vivo
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Goiás de Resultados lança RG Digital que vai 
permitir emissão do documento por aplicativo
O governador Ronaldo 
Caiado acaba de implan-
tar em Goiás a Carteira de 
Identidade em meio ele-
trônico – também chama-
da de Carteira de Identi-
dade Digital, RG eletrônico 
ou RG Digital. A novidade 
veio por meio do decreto 
9.705, publicado no su-
plemento do Diário Ofi-
cial na noite da última 
segunda-feira, dia 24.

O documento será ex-
pedido pelo Instituto de 
Identificação da Polícia 
Civil, com requisitos es-
pecíficos de segurança e 
de funcionalidade para 
permitir a checagem dos 
dados pelas autoridades 
com ou sem conexão 
com a Internet. 

A instituição da Cartei-
ra de Identidade em meio 
eletrônico está prevista 
pelo decreto federal nº 

9.278, de 5 de fevereiro 
de 2018, que permitiu 
ao órgão de identificação 
produzir o documento 

virtual, sem prejuízo da 
expedição em meio físico.

Em Goiás, o aplicativo 
para a versão eletrônica 

do documento está em 
fase de testes e, em breve, 
estará disponível para ca-
dastro nas lojas virtuais 
dos sistemas Android e 
IOS. O software do docu-
mento virtual trabalhará 
em conjunto com outros 
sistemas estaduais para 
garantir a troca de in-
formações de maneira 
eficaz e eficiente.

O RG Eletrônico é uma 
ação do Goiás de Resulta-
dos, programa sob a ges-
tão do vice-governador 
Lincoln Tejota que foca 
em modernização e in-
tegração dos sistemas do 
governo estadual. “Junto 
a outros órgãos, defini-
mos várias medidas para 
que isso acontecesse ao 

longo dos próximos anos. 
No entanto, com a pan-
demia, esse processo 
se tornou prioridade e 
a tendência é que, cada 
vez mais, novos serviços 
sejam digitalizados para 
facilitar a vida do cida-
dão”, afirma Tejota.

O acesso ao documen-
to digital será gratuito 
para os cidadãos que 
possuem a Carteira de 
Identidade no modelo 
novo, que contém um QR 
Code (expedida a partir 
de 2018). Para os que não 
possuem a identidade ou 
possuem o modelo anti-
go, é necessário realizar 
o cadastro no Instituto 
de Identificação da Polí-
cia Civil de Goiás.
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Agropecuária em Goiás registra 
saldo positivo de emprego em 2020

de janeiro a julho 
deste ano, o setor 
agropecuário foi 

responsável pela criação 
de 7.064 novos postos 
de trabalho em Goiás. O 
segmento registrou saldo 
positivo de empregos em 
todos os meses de 2020, 
ou seja, quando o núme-
ro de admissões foi maior 
que de demissões. Só em 
julho, foram 504 novas 
vagas em atividades liga-
das à agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura. Somando com 
dados da indústria da área 
de alimentação – cuja ma-
téria-prima tem origem na 
agropecuária -, a quantida-
de aumenta, pois só a área 
de fabricação de produtos 
alimentícios teve saldo de 
1.145 novos postos de tra-
balho no mês passado. Os 
números são do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia.

Segundo o secretário 
de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abasteci-
mento, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, apesar 
de a Covid-19 ter impac-

tado diversos setores da 
economia, a agropecuária 
não parou as atividades 
ao longo do ano e isso re-
fletiu de forma positiva na 
criação de empregos. “En-
quanto outros segmentos 
passaram por dificuldades 
na contratação de mão de 
obra e por desemprego, a 
agropecuária se manteve 
na contramão dos índices, 
promovendo a inclusão de 
pessoas no mercado de 
trabalho e contribuindo 
para a geração de renda 
e o desenvolvimento de 
cidades”, disse o secretário.

Antônio Carlos enfati-
za que o agro contribuiu 
não só para criar novos 
postos de trabalho no 
campo, mas também por 
incentivar, principalmen-
te nos últimos dois meses, 
a retomada de vagas em 
setores como a indústria. 
“Algumas áreas depen-
dem do agro como fonte 
de matéria-prima para 
suas atividades, como é o 
caso da indústria de ali-
mentos, que registrou um 
dos maiores saldos posi-
tivos de emprego no mês 
passado”, comemora.  

O secretário acrescenta 
também que o setor agro-
pecuário alcança resulta-
dos expressivos, principal-
mente na safra de grãos 
e em exportações, o que 
proporciona mais segu-
rança para que produto-
res possam investir na 
atividade e, por consequ-
ência, oportunizar mais 
vagas de trabalho.

“É preciso reforçar ain-
da que o Governo de Goiás 
atua para fortalecer o agro 
e as cadeias produtivas 
deste setor, o que permite 
levar melhorias para todos 
que atuam direta ou indi-
retamente no meio rural”, 
informa o secretário. Ele 
explica que as ações vão 
desde internet em assen-
tamentos rurais e opera-
cionalização do Programa 
de Aquisição de Alimen-
tos até investimentos em 

obras como barragens e 
entrega de máquinas e im-
plementos agrícolas para 
melhoria da infraestrutu-
ra rural. “Temos seguido a 
orientação do governador 
Ronaldo Caiado em desen-
volver políticas públicas, 
assim como levar projetos 
e melhorias para permi-
tir a criação de emprego 
e renda, especialmente 
para as regiões mais vul-
neráveis no nosso Esta-
do”, destacou o secretário.  

Contratações
Os números recordes al-

cançados pelo agro goiano 
e as ações voltadas para 
desenvolver o setor no Es-
tado atraem cada vez mais 
a atenção de empresas e 
indústrias, o que permite, 
inclusive, investimentos na 
construção de novas uni-
dades em Goiás. É o caso 

da Rech Agrícola, que já 
possuía oito lojas espalha-
das pelos Estados de Mato 
Grosso, Bahia, Maranhão e 
Goiás, e agora instala cin-
co novas lojas. Uma delas 
será em Rio Verde, no Su-
doeste goiano, onde a em-
presa deve investir R$ 500 
mil, com a expectativa de 
abertura de mais 10 vagas 
diretas de trabalho.

Somente no período 
de pandemia, quando 
muitos setores demiti-
ram, a Rech Agrícola fez 
a contratação de 26 pro-
fissionais. Um deles é o 
Erik Ribeiro de Morais 
(na imagem acima), de 42 
anos, consultor de vendas 
de campo da empresa. 
Ele começou as ativida-
des no início de agosto, 
na unidade de Goiânia, 
mas atua no atendimen-
to a produtores rurais de 

15 municípios que inte-
gram a região da Estrada 
de Ferro em Goiás. “São 
locais ricos na produção 
agrícola e pecuária, com-
provando a importância 
que o agro exerce na eco-
nomia dessas cidades”.

Para ele, a vaga de tra-
balho representou uma 
excelente oportunidade 
de crescimento na pro-
fissão. “Trabalho no setor 
agropecuário há 20 anos e 
acredito no potencial des-
se segmento. Hoje, prati-
camente tudo passa pelo 
agro. Se o setor funciona, 
o mercado do bairro tam-
bém funciona, tudo funcio-
na. Por isso, busco desen-
volver minhas atividades 
de forma que eu possa 
contribuir para esse cres-
cimento e estimular ainda 
mais o desenvolvimento 
do agro goiano”, destaca.

somente de janeiro a julho deste 
ano, foram abertos 7.064 novos 
postos de trabalho no estado 
em atividades ligadas à agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura. governo 
atua para fortalecer setor
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Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária 
vai auxiliar a retomada da economia de Anápolis
O presidente do Comitê 
da Indústria de Defesa 
e Segurança de Goiás 
(Comdefesa), Anastacios 
Apostolos, ressaltou a 
importância da criação 
do Centro de Excelência 
de Tecnologia Ferroviária, 
em Anápolis. O anúncio 
do maior complexo tec-
nológico e de inovação 
do setor de transportes 
ferroviário da América 
Latina foi feito pelo go-

vernador Ronaldo Caiado, 
na última semana.

Trata-se de uma arti-
culação do Governo do 
Estado de Goiás com o 
Ministério da Infraes-
trutura. De acordo com 
o Anastacios, o projeto 
conta com o pleno apoio 
de todos os seguimentos 
produtivos de Anápolis, 
articulado pela Associa-
ção Comercial e Indus-
trial (Acia) e o Comdefesa.

“Desde a assinatura do 
contrato de concessão da 
Ferrovia Norte-Sul com a 
Rumo Logística, em julho 
de 2019, assinado pelo 
presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, temos 
feito um trabalho de 
convencimento à Rumo 
Logística, mostrando o 
potencial da cidade e da 
região para tornar Anápo-
lis referência em tecnolo-
gia ferroviária”, disse.

O presidente do Com-
defesa informou ainda 
que, em julho do ano pas-
sado, juntamente com a 
diretoria da Acia, se reu-
niu com o presidente do 
Comitê Operacional da 
Rumo, Júlio Fontana Neto. 
“Na oportunidade, mos-
tramos todo potencial da 
cidade de Anápolis, sua 
localização estratégica, 
logística eficiente com 
três rodovias federais, 

várias estaduais, Porto 
Seco, Aeroporto de Car-
gas, além da proximidade 
com Brasília”, disse.

Para Anastacios, com 
o funcionamento e ex-
pansão da Ferrovia 
Norte-Sul e o anúncio 
de novas ferrovias se 
torna viável a implanta-
ção do Centro de Exce-
lência. “A implantação 
desse projeto é uma 
grande conquista para 

a cidade de Anápolis 
e do Estado de Goiás, 
a exemplo de outros 
projetos em andamento 
e que em breve esta-
rão implantados, como 
o cluster da Indústria 
Aeronáutica de Defesa 
e Segurança e o funcio-
namento do Aeroporto 
Internacional de Cargas, 
além do já implantado 
polo farmacêutico, o se-
gundo maior do país.
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Senado aprova PEC do Fundeb, 
que segue para promulgação

o Senado apro-
vou ontem (25), 
em dois turnos, 

a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) de 
número 26 de 2020, que 
torna permanente o Fun-
do de Desenvolvimento 
e Valorização dos Pro-
fissionais da Educação 
(Fundeb). A PEC foi apro-
vada por unanimidade e 
segue para promulgação 
- prevista para ocorrer 
em sessão solene do 

Congresso amanhã (26), 
às 11h. A aprovação em 
definitivo da PEC, que já 
havia passado pela Câ-
mara, ocorre no dia da 
Educação Infantil.

O Fundeb atende to-
das as etapas anteriores 
ao ensino superior e re-
presenta 63% do inves-
timento público em edu-
cação básica. Os recursos 
do fundo são destinados 
às redes estaduais e mu-
nicipais de educação, 
conforme o número de 
alunos matriculados na 
educação básica.

A proposta aumenta de 
forma gradativa a partici-
pação da União no Fun-
deb passando dos atuais 

10% até chegar, em 2026, 
a 23%. Isso ampliará o in-
vestimento na educação 
do país. Segundo o rela-
tor da matéria no Senado, 
Flávio Arns (Rede-PR), 
em 2026 o investimento 
chegará a R$ 5,5 mil por 
aluno. Hoje, esse investi-
mento é de R$ 3,6 mil.

O Fundeb foi criado 
em 2007, substituindo o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do En-
sino Fundamental e de 
Valorização do Magistério 
(Fundef), e perderia a va-
lidade no final de 2020. 
Caso o fundo não existisse, 
o investimento por aluno 
seria, segundo Arns, em 
torno de R$ 500.

Aplicação 
dos recursos

O texto também prevê 
o chamado Custo Alu-
no Qualidade (CAQ) - um 
parâmetro de financia-
mento educacional - pre-
visto no Plano Nacional 
de Educação (PNE). Esse 
parâmetro norteará a 
aplicação dos recursos 
educacionais. São consi-
derados itens necessários 
para oferta de uma boa 
educação, por exemplo, 
a formação continuada 
dos professores, o acesso 
à internet, a banheiros, à 
quadra de esportes, a la-
boratórios e à biblioteca. 
Entram na conta ainda 
dinheiro para pagar des-

pesas com conta de luz e 
água, entre outras.

O CAQ também visa ga-
rantir uma jornada de sete 
a dez horas para os alunos 
e o piso salarial para todos 
os profissionais da edu-
cação, mas dependerá 
de regulamentação. “A 
constitucionalização do 
CAQ é inovação consen-
tânea com os debates 
mais avançados em ma-
téria de financiamento 
da educação”, afirmou 
Arns em seu relatório.

A proposta traz ainda 
novos critérios de distri-
buição dos recursos do 
fundo. Esses novos crité-
rios ampliarão em 54% 
o número de redes de 

ensino beneficiadas pela 
complementação da União 
e, consequentemente, o 
número de alunos atendi-
dos pelo recurso federal. A 
PEC prevê também a obri-
gatoriedade de disponibi-
lização de informações e 
dados contábeis, orçamen-
tários e fiscais por todos os 
entes federados.

“Assim, cuidemos de 
nossas crianças, cuidemos 
de nosso futuro, instituin-
do um novo Fundeb per-
manente, financeiramente 
robusto e com um compro-
misso solidário dos três ní-
veis federativos no sentido 
de garantir educação de 
qualidade a todos”, disse 
Arns em seu relatório.

Proposta amplia 
recursos para 
educação pública
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Supremo anula sentença de Moro no caso Banestado
A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem (25) 
anular uma sentença pro-
ferida pelo ex-juiz Sergio 
Moro no caso Banestado, 
esquema de corrupção 
ocorrido no Banco do Es-
tado do Paraná, na déca-
da de 1990. Na decisão, o 
colegiado entendeu que 
houve quebra de impar-
cialidade na sentença.

A decisão anulou a 
condenação do dolei-
ro Paulo Roberto Krug 
pelo fato de o ex-juiz 
ter tomado, na fase de 
assinatura do acordo de 
colaboração premiada, 
depoimentos de delato-
res, participando da pro-

dução de provas durante 
a fase de investigação.

A anulação foi decidi-
da com base no regimen-
to interno da Corte por-
que a votação terminou 
em empate. Os ministros 
Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski votaram 
pela anulação da con-
denação. Edson Fachin e 
Cármen Lúcia manifesta-
ram-se pela manutenção 
da sentença e pelo reco-
nhecimento da regulari-
dade da conduta de Moro.

Diante da ausência 
de Celso de Mello, em 
licença médica, preva-
leceu o resultado mais 
favorável ao condenado, 
conforme determina o 

regimento do STF.
Em nota, Sergio Moro 

disse que a regularidade 
de sua atuação foi con-
firmada por outros tribu-
nais superiores antes da 
decisão do Supremo.

“Em toda minha tra-
jetória como juiz federal, 
sempre agi com imparcia-
lidade, equilíbrio, discrição 
e ética, como pressupõe a 
atuação de qualquer ma-
gistrado. No caso específi-
co, apenas utilizei o poder 
de instrução probatória 
complementar previsto 
no Código de Processo 
Penal, mandando juntar 
aos autos documentos 
necessários ao julgamen-
to da causa”, comentou.
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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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Ronaldinho Gaúcho chega ao Rio 
de Janeiro com seu irmão Assis

o ex-jogador Ro-
naldinho Gaúcho 
chegou ao Rio de 

Janeiro na tarde desta 
terça (25), horas após ser 
liberado pela Justiça do 
Paraguai, onde perma-
neceu detido por cinco 

meses após ser acusa-
do de usar um passa-
porte adulterado.

Ronaldinho deixou 
o hotel, no qual estava 
hospedado desde abril 
em Assunção (Paraguai), 
rumo ao Rio de Janei-
ro em um voo particular 
com seu irmão Roberto 
de Assis, informaram as 
autoridades paraguaias.

Um grande número de 
jornalistas o recebeu no 
Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro.

Horas antes, em seu 
perfil do Instagram, o 
ex-jogador agradeceu 
seu advogado brasilei-
ro e a equipe de profis-
sionais que o assesso-
rou no Paraguai, além 
de alguns fãs que lhe 
deram presentes. Ele 
também publicou uma 
foto com o ex-zagueiro 
da seleção paraguaia 
Carlos Gamarra.

A chegada ao Brasil 
fecha um capítulo turbu-
lento na vida do carismá-

tico jogador, que ajudou o 
Brasil a conquistar a Copa 
do Mundo de 2002. Ele foi 
preso em 6 de março com 
seu irmão e empresário 
Roberto de Assis quando 
tentavam entrar no Para-
guai com passaportes pa-
raguaios adulterados.

Os irmãos passaram 32 
dias detidos em um quar-
tel da polícia junto com 
traficantes de drogas e 
políticos corruptos, an-
tes de pagarem fiança 
de 1,6 milhão de dóla-

res para terem direito à 
prisão domiciliar, que foi 
cumprida em um hotel.

O juiz Gustavo Ama-
rilla concordou na se-
gunda-feira com uma 
“suspensão condicional” 
das acusações, efetiva-
mente isentando o joga-
dor de qualquer respon-
sabilidade pelo crime. 
Mas ordenou que ele 
pagasse 90 mil dólares, 
que serão doados a or-
ganizações de caridade.

O irmão de Ronaldi-

nho recebeu uma pena 
suspensa de 2 anos, 
depois que o juiz des-
cobriu que ele havia 
solicitado os docu-
mentos fraudulentos.

O juiz disse que Ro-
naldinho, de 40 anos, que 
brilhou com as camisas 
de Paris Saint-Germain, 
Barcelona e Milan, pode 
circular livremente pelo 
mundo, e só precisava 
avisar o tribunal caso 
mude de endereço fixo 
no Rio de Janeiro.

ex-jogador foi 
liberado após 
pagar multa de 
Us$ 90 mil
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