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Unidades Básicas de Saúde realizam mais de 12 mil testes RT-PCR em um mês
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n O prefeito Iris Rezende, que tradicio-
nalmente costuma discursar com ab-
soluto domínio das emoções, passou 
a impressão de muito nervosismo na 
fala no Paço Municipal em que anun-
ciou a sua aposentadoria política. 

n Faz 40 anos que o MdB goiano gira 
em torno de Iris Rezende e Maguito Vi-
lela, com a única exceção do governo de 
Henrique santillo em 1987-90. Não há 
caso semelhante no país em matéria de 
falta de renovação de um partido.

n A avaliação da Tendências Con-
sultoria sobre a vitalidade da eco-
nomia goiana para superar a crise 
do coronavírus baseia-se no soli-
dez dos pilares que ancoram o PIB 
estadual: agronegócio, mineração 
e indústrias farmacêutica.

n O artigo de Ana Paula, filha de Iris Re-
zende, em o Popular, se esforçando para 
definir como pessoal a decisão do pai de 
deixar a política, acabou reforçando a 
visão de que houve, sim, pressão da fa-
mília e que a aposentadoria foi forçada.

n A candidatura de Izaura Cardoso, 
mulher do senador Vanderlan Car-
doso, a prefeita de Senador Cane-
do é uma hipótese que ainda vale. 
Ela lá e ele aqui, disputando a pre-
feitura de Goiânia pelo PSD – o que 
ainda não está definido.

n o prefeito de trindade Jânio darrot 
está caladinho da silva diante do escân-
dalo protagonizado pelo padre Robson, 
que, sabe-se agora, foi quem vetou a 
candidatura do vice gleysson Cabriny e 
aprovou a do vereador Marden Jr.

n Se Maguito Vilela dava como favas 
contadas uma vitória em Goiânia, com 
a desistência de Iris Rezende, ele será 
obrigado a reavaliar as suas expecta-
tivas: a candidatura de Vanderlan Car-
doso, se acontecer, é páreo duríssimo.

n a verdade é dura: encerrando-se o seu 
mandato em goiânia, Iris Rezende vai 
para o ostracismo. essa estória de que 
continuará em evidência, como conse-
lheiro, é para boi dormir. em política, 
ninguém tem tempo para isso.

n  O dinheiro do fundo partidário que 
virá para Goiás é uma mixaria: PSL, PT, 
MDB e PSDB, que têm as maiores fa-
tias, receberão no máximo R$ 3 milhões 
cada um, para gastar com as campa-
nhas municipais em todo o Estado.

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

Três políticos de grande importância vão fazer a diferença em 
Goiás no pleito municipal deste ano. Um, o governador Ronaldo 
Caiado, claro, é o maior e mais importante deles, mesmo porque 
preserva os fatores condicionantes que levaram à sua vitória em 
2018 e está com a imagem fortalecida com a condução firme da 
crise do novo coronavírus e de uma gestão que caminha cada vez 
mais rápido para a estabilidade financeira e administrativa. Outro, 
o senador Vanderlan Cardoso, é espécie de liderança solitária que, 
no entanto, cresceu e ocupou um espaço de expressão no Estado, 
muito embora não sendo um senador orgânico, ou melhor, per-
manecendo como alguém que representa no Congresso apenas a si mesmo e às suas opiniões, Por último, o ex-tudo Maguito Vilela, o 
maior beneficiado pela aposentadoria de Iris Rezende, candidato com perspectivas de vitória em Goiânia, o maior colégio eleitoral do 
Estado. Caiado, Vanderlan e Maguito hoje têm peso para influenciar o eleitorado e suas decisões atuais e futuras. O governador, obvia-
mente, muito mais, por transmitir para a população de cada lugar a sensação de que um alinhamento com a prefeitura local poderá vir a 
ser vantajoso em termos de obras e investimentos na região – e diz-se aqui “sensação”, porque essa é uma situação que já não tem tanta 
força quanto teve no passado, compensando muito mais para os governantes se apresentarem como republicanos e abertos aos inte-
resses de cada comunidade independentemente da filiação partidária dos seus gestores. Não é atoa, assim, que foi procurado para uma 
aproximação por Maguito, que deve disputar a prefeitura de Goiânia.  São três lideranças fortes, evidentemente, todas de olho em 2022.

GoVERNo caiaDo FaZ DiNHEiRo coM iMÓVEiS Do EStaDo DiSpoNíVEiS paRa VENDa
o vasto patrimônio imobiliário do estado, cujo valor pode chegar a mais de R$ 12 bilhões, vai render muito dinheiro para o caixa administrado pelo governador Ronaldo Caiado. Para co-
locar a casa em dia, ele determinou um levantamento rigoroso de todas as propriedades, para privatizar as que não tiverem utilidade para o estado. e a operação já começou: as primei-
ras vendas chegaram a quase R$ 80 milhões, prevendo-se para até o fim do ano mais R$ 80 milhões. esses valores, no final de tudo, podem chegar a mais ou muito mais que R$ 1 bilhão. 

RENato DE caStRo NÃo oUViU aDiB, paUlo Do ValE E JoSÉ NElto... E DaNÇoU
o prefeito de goianésia Renato de Castro foi cansativamente avisado por ex-colegas de partido, como adib elias e Paulo do Vale e até o 
deputado federal José Nelto, de que, se permanecesse no MdB, estaria exposto a um golpe traiçoeiro do presidente estadual daniel Vilela – 
que, de fato, acabou acontecendo – e perderia a condição de disputar a reeleição. Renato de Castro ou não acreditou ou confiou em excesso 
no seu poder de convencimento ou, ainda, quis bancar o esperto ao permanecer na sigla para bloquear o lançamento de outras candidaturas 
em goianésia. Não deu nada certo e o previsto aconteceu: daniel Vilela esperou as vésperas da eleição para dar o bote, interviu no diretório 
local e fechou as portas para a recandidatura do prefeito – que está muito bem nas pesquisas e era considerado como o favorito, mas dan-
çou, sendo agora punido pelos Vilelas que mandam no MdB por ter apoiado o governador Ronaldo Caiado na eleição de 2018. 

DESiStÊNcia DE iRiS EMBaRalHa NÃo SÓ a ElEiÇÃo EM GoiÂNia, MaS a política EStaDUal
sem o velho cacique emedebista, que atendeu a pressões da família e a contragosto abandonou o palco principal da política em goiás, instalou-se uma verdadeira bara-
funda na eleição em goiânia, com desdobramentos até para a disputa pelo governo em 2022. os Vilelas, Maguito e daniel, passaram a admitir uma aliança com o gover-
nador Ronaldo Caiado, mesma ideia do senador Vanderlan Cardoso, que, embora negando interesse, se reposicionou e dá sinais de que, se convocado pelo Psd, aceitaria 
ser candidato ao Paço Municipal. além dessas surpresas, tem gente conversando para todo lado, atrás de um candidato apto a representar o deM, como o deputado 
federal Zacharias Calil, ou então para garantir o apoio de Caiado ao ex-senador Wilder Morais, pelo PSC. Para as definições finais, o prazo é curto: 16 de setembro, data 
fatal para a realização das convenções que irão oficializar os postulantes em 15 de novembro próximo.

MaGUito É Do GRUpo DE RiSco E NÃo SERia REcoMENDÁVEl a SUa EXpoSiÇÃo pÚBlica
Um dos motivos que levaram Iris Rezende a desistir da reeleição foi a preocupação da sua família com a sua exposição ao contágio pela Covid-19, levando-se em conta a 
sua idade avançada e o fato de que, atuando como prefeito, acaba correndo riscos maiores de se contaminar em relação a pessoas comuns. Vejam bem, leitoras e leitores: 
para o seu substituto provável, como candidato do MdB, Maguito Vilela, o perigo é o mesmo, já que também passou dos 70 anos e, pior ainda, pode ser que tenha baixa 
resistência ao vírus, haja vistas à morte de duas irmãs, atacadas pelo coronavírus, em duas semanas. do ponto de vista médico, não seria aconselhável que Maguito Vilela 
se envolvesse com campanha eleitoral e, depois, caso vença (suas chances são grandes), com a gestão diária da capital. ele pode acabar como vítima de tudo isso.

políticoS JoVENS, EM GoiÁS, SÃo atÉ pioRES QUE oS Da VElHa GUaRDa
Nunca se viu, como agora, uma safra de políticos jovens, na idade, mas envelhecidos, na cabeça e na prática, como a que se registra neste momento em goiás. Não há um único destaque entre 
vereadores e deputados que, na casa dos vinte e poucos aos trinta e tantos anos, possam ser referenciados como lideranças que propõem ideias inovadoras ou uma ação diferenciada. e mui-
tos deles se apresentando como candidatos a prefeito, sem uma única proposta inovadora, apenas repetindo chavões e frases feitas. Na verdade, parlamentares como Romário Policarpo, 
Virmondes Cruvinel, Humberto Teófilo, Gustavo Sebba, Adriana Accorsi, Eduardo Prado, Lucas Calil, Diego Sorgatto e mais alguns que nem merecem ser citados aqui contrastam a 
capa de juventude cronológica com um pragmatismo senil que sequer recicla a tradição política de que são herdeiros e menos ainda consegue falar para as faixas da população que 
têm a mesma idade. É uma gente sem identidade política ou ideológica sem noção das mudanças sociais e do novo ambiente cultural instalado em goiás e no Brasil. Rigorosamen-
te falando, não representam uma mínima renovação no cenário estadual de confronto de propostas e debate de alternativas para o futuro das goianas e goianos. Vamos muito mal. 

caiaDo, VaNDERlaN E MaGUito DoMiNaM a política EStaDUal, 
DEpoiS Da QUEDa DE MaRcoNi E Da apoSENtaDoRia DE iRiS 
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Liberados mais de R$ 2 milhões para 
trabalhadores do transporte escolar

com a criação de uma 
linha de crédito ex-
clusiva para o trans-

porte escolar, o Governo 
de Goiás já liberou o total 
de R$ 2 milhões e 610 
mil e beneficiou 290 tra-
balhadores, em menos de 
três meses. Os dados são 
do Goiás Empreendedor e 
compreendem o período 
de 1º de junho, quando 
o programa foi lançado, 

até a última segunda-
-feira, dia 25. O valor 
concedido é de R$ 9 mil 
para cada beneficiário, 
que pode ser usado para 
custeio ou cumprir com-
promissos firmados.

Com carência de 12 
meses e pagamento em 
até 48 meses, a linha de 
crédito é desburocrati-
zada e praticada a juros 
de 0,8% ao mês. Ao todo, 

estão disponíveis R$ 18 
milhões para atender até 
2 mil trabalhadores do 
setor. “Foi necessário bus-
carmos uma saída para o 
pequeno empreendedor, 
para que tenham pelo 
menos um repasse fi-
nanceiro concreto, com 
juros subsidiados e o 
processo mais alonga-
do para que ele sobre-
viva. Esse é o grande 

desafio”, disse o gover-
nador Ronaldo Caiado.

O Goiás Empreendedor 
é um programa estadual 
sob gestão da Secretaria 
da Indústria e Comércio 
(SIC). “Desde o início da 
pandemia, todo o gover-
no e especialmente a 
SIC, sob a orientação do 
governador, tem focado 
suas ações para ajudar os 
micro e pequenos empre-

sários. Temos pensado em 
cada área, cada setor. E o 
empresário do transpor-
te escolar praticamente 
parou e precisa de apoio 
para atravessar esta fase 
dificil”, disse Adonídio 
Neto, titular da SIC.

A linha de crédito 
está disponível para 
trabalhadores de todas 
as regiões do Estado. 
Quase 40 cidades goia-

nas já foram atendi-
das, como Aparecida de 
Goiânia, Caldas Novas, 
Porangatu, Valparaíso, 
Uruaçu, Piranhas e São 
Miguel do Passa Qua-
tro. Os proprietários 
de vans e ônibus que 
ainda não aderiram ao 
recurso podem fazer 
as solicitações pelo e-
-mail: atendimentobp.
transporte@gmail.com

Benefício individual de R$  9 mil é assegurado, sem burocracia e de forma flexibilizada, pelo programa 
Goiás Empreendedor. “Desde início da pandemia, focamos nossas ações na ajuda aos micro e pequenos 
empresários, temos pensado em cada área, cada setor. Quem transportava estudantes praticamente 
parou e precisa de apoio para atravessar esta fase dificil”, ressalta Adonídio Neto, titular da SIC
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poder legislativo

Alego implanta sessões híbridas em setembro
O Poder Legislativo goia-
no tem adotado estraté-
gias para continuar de-
senvolvendo os trabalhos 
durante a pandemia da 
covid-19. Novas tecnolo-
gias foram implantadas 
logo no íncio do mês de 
março, com as sessões or-
dinárias sendo realizadas 
de forma remota. E agora, 
a partir do mês de setem-
bro, será implantado pela 
Casa o sistema híbrido de 
sessões ordinárias, bus-

cando um melhor rendi-
mento nas discussões e 
votações de projetos.

A dinâmica funciona-
rá da seguinte maneira: 
parte dos parlamentares 
trabalha de forma pre-
sencial, na Alego, e outra 
parte continua atuando 
em suas residências ou 
escritórios, por meio de 
sistema remoto. Caberá 
a cada parlamentar es-
colher uma dessas op-
ções para participar das 

sessões plenárias, bem 
como das reuniões das 
comissões técnicas. 

Logo no início da 
pandemia, a Assembleia 
Legislativa implantou 
o sistema remoto para 
realização das sessões 
plenárias. Considerado 
pelo presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), como um “legado” 
ocasionado em razão da 
pandemia, as sessões 
remotas foram uma das 

formas adotadas pela 
Alego para a manuten-
ção dos trabalhos le-
gislativos. A Assembleia 
goiana foi a segunda 
Casa Legislativa do País 
a implantar o sistema de 
deliberação virtual, atrás 
somente do Senado Fe-
deral que, inclusive, foi 
parceiro na viabilização 
do trabalho on-line.

Preocupada em se 
adaptar aos entraves 
decorrentes da pande-

mia da covid-19, a As-
sembleia Legislativa 
precisou se reinventar 
e se adaptar ao cenário 
atual. Assim, atendendo 
a solicitação da Presi-
dência, esse novo sis-
tema foi desenvolvido 
pela equipe de infor-
mática da Casa. Com a 
finalidade de assegurar 
o pleno funcionamen-
to dos trabalhos nesse 
novo formato e garantir 
o máximo de segurança 

a servidores e deputa-
dos, a Casa colocará em 
prática novas regras e 
protocolos de saúde.

O presidente Lissauer 
Vieira explica que, ape-
sar da satisfatória apli-
cabilidade do sistema 
remoto que vem sendo 
utilizado pelos par-
lamentares estaduais 
desde o dia 25 de mar-
ço, novas dinâmicas de 
trabalho precisam ser 
implementadas.
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saúde

UBS de Aparecida realizam mais de 
12 mil testes RT-PCR em um mês

desde a segunda 
quinzena de julho, 
a Prefeitura de Apa-

recida de Goiânia ampliou 
ainda mais a testagem em 
massa da Covid-19 para 
a população seguindo as 
estratégias recomendadas 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e com re-
sultados satisfatórios com 
exames sendo realizados 
em sete Unidades Bási-
cas de Saúde. Desde que 
iniciaram a testagem, até 
esta semana, as UBS’ fize-
ram mais de 12 mil cole-
tas para o exame RT-PCR, 
considerado internacio-
nalmente como padrão 
ouro para esse tipo de 
diagnóstico.

“Já realizamos, desde 22 
de abril deste ano, mais de 
84 mil exames do tipo RT-
-PCR e as 40 UBS’s de Apa-
recida são parte essencial 
dessa trajetória que tem 
se mostrado eficaz para 
enfrentarmos a pandemia 
com mais segurança para 
a população. Sete delas fa-
zem coletas de segunda a 
sexta-feira das 8h às 16h, 
mas todas estão aptas a 
atender, nesses mesmos 
dias, das 7 às 17 horas, 
sem agendamento prévio, 

pessoas com sintomas e/
ou que tiveram contato 
com alguém que testou 
positivo para a Covid-19. 
Isso facilita o acesso dos 
moradores do município à 
testagem em massa para 
deter a disseminação do 
Coronavírus diagnostican-
do precocemente a doen-
ça, isolando os pacientes 
e tratando-os para impedir 
o agravamento dos casos. 
Nesse sentido, a Secreta-
ria de Saúde (SMS) tem 
conclamado a população a 
buscar atendimento já nos 
primeiros sintomas para 
aumentar as chances de 
cura e a proteção à comu-
nidade”, destaca o secre-
tário municipal de Saúde, 
Alessandro Magalhães.

Além das UBS’s, os tes-
tes RT-PCR são realiza-
dos nos três drive-thrus 
– Cidade Administrativa, 
Jardim Boa Esperança e 
Setor Garavelo – (este 
terceiro foi implantado 
nesta semana) e nas três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA’s) da cidade 

(Brasicon, Buriti Sereno e 
Flamboyant). Ao todo, até 
está quinta-feira, 27, fo-
ram feitos 84.389 testes 
em toda a cidade.

UBS’s que 
fazem coletas

O superintendente de 
Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção, escla-
rece que as sete UBS’s que 
realizam a coleta, “que são a 
Expansul, Jardim Tiradentes, 
Pontal Sul, Garavelo Park, 
Santa Luzia, Buriti Sereno 
e Independência Mansões, 
além do agendamento via 
0800-646-1590, também 
são referência de coletas 
para as demais, recebendo 
pacientes encaminhados 
das outras unidades da rede 
que não fazem o exame e 
atendendo, ainda, a pacien-
tes que não têm o perfil de 
atendimento das UPA’s. Os 
resultados ficam prontos 
em até 48h e as pesso-
as testadas recebem um 
protocolo para verificar no 
site do laboratório o resul-

tado. Quem testa positivo 
para a Covid-19 é orienta-
do e encaminhado para o 
monitoramento pela Tele-
medicina da SMS.”

Números de um 
mês de testagem 
nas UBS’s

A chefa de Redes Te-
máticas Ciclos de Vida da 
SMS, Amanda Faria, relata 
que, até esta semana, já 
foram realizados 12.635 
exames graças às cole-
tas nas sete UBS’s. Destes, 
4.552 foram positivos para 
a Covid-19, sendo 1.131 
da UBS Expansul, 1.047 da 
Tiradentes, 935 da Inde-
pendência Mansões, 516 
da Garavelo Park, 376 da 
Santa Luzia, 343 da Pontal 
Sul e 204 da Buriti Sereno. 
Ela afirma que a iniciativa 
tem se mostrado satisfa-
tória para “ajudar a salvar 
vidas junto com o monito-
ramento dos pacientes, o 
tratamento adequado e a 
criação de novos leitos de 
UTI e semi-UTI para tra-

tamento exclusivo da Co-
vid-19”. Amanda também 
credita o sucesso das tes-
tagens às quatro frentes 
de buscas ativas por casos 
suspeitos da doença feitas 
por agentes de saúde em 
bairros da cidade e que 
resultaram em mais de 18 
mil domicílios visitados.

Quem pode 
fazer o exame

Segundo critérios téc-
nicos da SMS, os testes 
RT-PCR são destinados a 
moradores de Aparecida 
com sintomas gripais. Os 
exames são solicitados 
por médicos da SMS após 
consulta em qualquer 
UBS ou nas UPA’s da ci-
dade. Os três drive-thrus 
funcionam de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 16h, 
mas só realizam coletas 
mediante agendamento 
pelo 0800-646-1590.

UBS Independência 
Mansões: 

monitoramento 
reforçado

Dentre as UBS’s que re-
alizam a coleta, a Indepen-
dência Mansões tem reali-
zado um trabalho inédito 
no município, segundo o 
diretor de Atenção Primá-
ria da SMS, Giovani Melo: 
“Lá, uma equipe da unida-
de faz o acompanhamento 
dos casos confirmados da 
Covid-19 na região. Eles 
ligam para cada paciente, 
diariamente, verificando a 
progressão do quadro clí-
nico, a saúde da família, se 
tem alguém na residência 
apresentando sintomas, 
se é preciso isolar mais al-
guém e se é possível dar 
alta para o paciente”. O di-
retor da UBS, Jéfferson Jú-
nior, conta que “temos um 
quadro indicando em quais 
quadras e lotes há doentes, 
estamos atentos a tudo e já 
pudemos ajudar muita gen-
te, como em uma ocasião 
na qual uma senhora estava 
passando mal sozinha em 
casa e chamamos o SAMU 
para levá-la a uma UPA”.

Pontos de 
coleta em 
sete Unidades 
Básicas de 
saúde facilitam 
o acesso da 
população 
ao exame, 
aumentam os 
diagnósticos 
precoces da 
doença e as 
chances de 
cura, reduzem 
internações 
e reforçam 
a testagem 
em massa no 
município
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Marca própria

Um mercado em desenvolvimento

comprar alimentos 
com preço acessível e 
com qualidade igual, 

ou até mesmo superior às 
marcas tradicionais, é uma 
necessidade do consumi-
dor que busca garantir o 
equilíbrio no orçamento. 
Neste cenário, de consumo 
mais seletivo, quem ganha 
espaço é a Marca Própria 
(MP) e a terceirização.

Segundo o estudo Esti-
los de Vida 2019 da Niel-
sen apenas 5% dos consu-
midores são fieis a marcas 
e produtos. E 64% optam 
por marcas devido ao bai-
xo preço oferecido, mas 
estão dispostos a pagar 
mais por aqueles produ-
tos que apresentam valor 
agregado. Além disso, 71% 
demonstram confiança em 
produtos de Marca Própria. 
Já na Europa a quota de 
mercado da marca pró-
pria está acima dos 30%. 
O dado é do International 
Private Label Yearbook. 
No Reino Unido e na Ale-
manha, por exemplo, a 
venda de marcas próprias 
é acima dos 40%.

No Brasil, este nicho de 
mercado ainda tem muito 
a crescer. Por isso, a indús-
tria goiana, GSA Alimentos, 
entrou neste negócio em 
2012, e se solidificou em 
2015. Atualmente con-
ta com uma carta de 36 
clientes, alguns com atua-
ção regional, como rede de 
supermercados, mas tam-
bém com desempenho no 
mercado nacional, como 
outras indústrias de ali-

mentos. Em destaque o va-
rejo alimentar o Carrefour, 
Makro, ambas com atua-
ção nacional  e a Cenco-
sud - na bandeira Bretas, 
nos estados de Goiás e 
Minas Gerais- além das 
indústrias  Caramuru Ali-
mentos e a Anchieta.

A empresa tem uma 
área dedicada ao desen-
volvimento de produtos e 
até mesmo de campanhas 
de trade e de marketing 
para atender os clientes 
que buscam aumentar o 
portfolio, ganhar produti-
vidade e aumentar as ven-
das. “Oferecemos toda sua 
estrutura e know-how para 
a criação de produtos com 
marcas personalizadas e 
de acordo com a necessi-
dade de cada cliente. Tra-
balhamos com ações para 
ficarmos mais próximos 
dos nossos clientes, ofe-
recendo conhecimento 
para ele entrar no merca-
do com mais agressivi-
dade e melhor desempe-
nho”, explica o gerente 
de marcas próprias das 
GSA, Kauê Borges.

Desenvolvimento
A empresa produz para 

outras indústrias e super-
mercados produtos já exis-
tentes no mercado, mas 
também elabora alimen-
tos exclusivos, seguindo a 
solicitação de cada cliente. 
Para isso, a área de Produto 
e Desenvolvimento (P&D) 
da GSA conta com 23 ex-
perientes profissionais.

A gerente de P&D, Re-

nata Melo, explica que o 
objetivo é atender todas 
as necessidades almejadas 
pelo cliente. “Envolvemos 
uma cadeia de profissio-
nais para levar a excelên-
cia aos nossos clientes e 
entregar um artigo pron-
to para o mercado”, pon-
tua. Por isso, a GSA ofere-
ce ao cliente um produto 
com embasamento legal, 
fórmula exclusiva e em-
balagem correta.

Na indústria goiana é 
realizado o estudo da le-
gislação para cada novo ali-
mento solicitado, portanto, 
a formulação segue essas 
orientações. Também é ana-
lisada a validade (shelf life) 
da fórmula e, consequente-
mente, é feita a apreciação 
da melhor embalagem 
para esse acondicionado, 
que seja segura, evitando 
luz e umidade. Além dis-
so, também é considerado 
que o consumidor alme-
ja alimentos com rótulos 
mais limpos. A personali-
zação dos produtos é uma 
característica da GSA.

Produção
Hoje, a indústria goia-

na possui 22 linhas de 
produção em um parque 
industrial de mais de 15 
mil metros quadrados. 
Um destaque é a capa-
cidade produtiva de ma-
carrão instantâneo, são 
25 milhões de pacotes de 
macarrão por mês.

A capacidade produ-
tiva do tempero em pó 
também merece atenção. 
Em 2018, a capacidade 
mensal era de 16 milhões 
de pacotes, após investi-
mentos atualmente é de 
34 milhões por mês.

Segundo o gerente in-
dustrial, Yuri Faria, além 
desta capacidade de pro-
dução, a empresa ainda 
se adapta as inovações. 
Uma delas é a linha de 
salgadinhos de milho ex-
trusados e o uso de em-
balagens pouch para a 
mistura de bolo.

Produtos
Atualmente a indústria 

goiana desenvolve ma-

carrão instantâneo, tem-
pero em pó, condimentos, 
refresco 1, 2 e 10 litros, 
mistura para bolo, tem-
pero em pasta e salgadi-
nhos extrusados. Os prin-
cipais produtos de marca 
própria são o macarrão 
instantâneo, o tempero 
em pó e a linha de con-
dimentos, juntos esses 
itens representam mais 
de 90% da produção de 
marca própria. “Dos nos-
sos 36 clientes, 28 deles 
têm macarrão”, explica.

A terceirização re-
presenta atualmente na 
GSA 12% do faturamen-
to da empresa. Em 2012, 
representava apenas 
2%. Em 2020, o ramo de 
marcas próprias também 
cresceu e apresentou um 
acréscimo de 53% no fa-
turamento em relação 
ao primeiro semestre de 
2019. “O distanciamen-
to social imposto pela 
pandemia impactou nas 
pessoas mais em casa e 
no aumento de consumo 
de alimentos e, em espe-

cial, de macarrão instan-
tâneo”, explica.

Sobre a GSA | 
#JeitoGSAdeser

Especializada na fa-
bricação de macarrão 
instantâneo, refrescos 
em pó, mistura para so-
pão, pipoca para micro-
-ondas, misturas para 
bolo e salgadinhos. Em 
2018, a empresa entrou 
no ramo de snacks, com 
a produção dos salgadi-
nhos Sanditos.

Fundada em 1984, a 
GSA é administrada por 
Sandro Marques Scodro. 
Neste período, a empresa 
cresceu e adquiriu no-
vas marcas e produtos. A 
GSA é responsável pelos 
produtos das marcas Re-
freskant, Sandella, Velly, 
Produtos Paulista, Icebel, 
Yolle, Sanditos, SanChips 
e Dona Raiz. O Grupo GSA 
conta com duas distri-
buidoras - a Vetor e o CV 
Goiás Distribuição. Mais: 
www.grupogsa.com.br

Indústria goiana gsa 
desenvolve produtos com 
marcas personalizadas
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saúde

Testagem ampliada para Covid-19 chega 
às regiões Leste e Norte de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, inicia, 
na próxima segunda-feira 
(31/08), a quinta semana 
de testagem ampliada da 
população para a Covid-19.

A nova etapa da testa-
gem começa pela região 
Leste, no setor Recanto 
das Minas Gerais. Nos 
dias 31 de agosto e 01 
de setembro as equipes 

estarão na Escola Mu-
nicipal Senador Darcy 
Ribeiro. Serão disponi-
bilizados os testes para 
pedestres e em drive-
-thru, das 8 às 17 horas.

A partir de quarta-feira 
(02/09) até sexta-feira 
(04/09) os testes serão re-
alizados na região Norte, 
no Jardim Balneário Meia 
Ponte, na Escola Munici-
pal Hebert José de Souza. 

O atendimento será feito 
nas modalidades pedes-
tres e drive-thru, também 
das 8 às 17 horas.

Podem realizar o tes-
te pessoas acima de 12 
anos que não apresen-
tem sintomas. A orien-
tação é que aqueles que 
tiverem algum sintoma 
procurem uma unidade 
de saúde. O teste de an-
tígeno é realizado a par-

tir do material coletado 
no nariz com swab, que 
são espécies de hastes 
flexíveis. O resultado fica 
pronto em cerca de 20 
minutos após a coleta.

Até o dia 27/08, já fo-
ram testadas em Goiânia 
49.514 pessoas, sendo 
que 6.562 apresenta-
ram resultado positivo 
para a doença, represen-
tando 13,2% do total.
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inauguração
a adidas, empresa mundial que projeta, desenvolve e comercializa calçados, roupas e acessórios 
esportivos, inaugurou loja performance no Flamboyant shopping. o espaço com 200 m² possui o 
layout mais atual da marca no formato “stadium 2.0”, sendo a 1ª no Centro-oeste nomeada como 
“House of Running”. os fãs das famosas três listras encontrarão os principais produtos (femininos 
e masculinos) com foco em corrida, oferecendo ao público itens exclusivos e os seus lançamentos 
mundiais. a loja, projetada para experiências do consumidor, conta ainda com uma esteira de alta 
tecnologia, a “Run genie”, em que o cliente poderá testar os tênis da marca (como o lançamento 
“Ultraboost”), descobrindo na hora qual o melhor modelo para suas necessidades. 

agro
a segunda estimativa da safra 2020/2021 de cana-de-açúcar aponta produção de mais de 77,3 mi-
lhões de toneladas em goiás, crescimento de 2,7% em relação à safra anterior (2019/2020). Com 
esse volume, o estado deve responder por 12% da produção nacional e manter a segunda posição 
no ranking brasileiro, atrás apenas de são Paulo. Um dos motivos para esse resultado é a crescente 
demanda por açúcar no mercado internacional. a previsão é que goiás registre aumento de 53,6% 
na produção desse subproduto em relação à safra anterior, alcançando 2,7 milhões de toneladas de 
açúcar na safra 2020/2021. os números integram o 2º Levantamento da safra 2020/2021 de Cana-
-de-açúcar, divulgado pela Companhia Nacional de abastecimento (Conab).

incentivo
Para o presidente da sicredi Celeiro Centro oeste Jaime Rohr a decisão de poupar deve ser perma-
nente. Visando envolver associados em Goiás e Mato Grosso do Sul nesse hábito financeiro saudável, 
desenvolveu brindes especiais para quem faz uma poupança programada na cooperativa de crédito. 
além de kits com latas decorativas para café e erva de tereré, xícara, copo e bomba, há opções como 
soqueixe e bonés, todos com o mapa de cada estado e seus respectivos nomes. Promovendo diver-
sas ações de incentivo à educação financeira, a cooperativa de crédito vem difundindo sua cultura 
sustentável e responsável. a experiência aponta que ao programar um valor mensal que caiba no 
orçamento, os recursos auxiliam bastante em momentos de crise econômica, além dos recursos per-
manecerem na comunidade e serem revertidos em crédito rural.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 EconômicoGIRO
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Em iniciativa inovadora, o movimento UniãoGO criou um curso para ajudar mu-
lheres em situação de vulnerabilidade social a desenvolverem seus próprios ne-
gócios durante a pandemia. Além de incentivo financeiro, às futuras empreende-
doras receberão acompanhamento por um ano. Para outras informações sobre o 
programa acesse o site uniaogo.com.br. O UniãoGO é um movimento voluntário 
da sociedade civil de Goiás que une pessoas e organizações não governamentais 
em prol do fortalecimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

empreendedorismo

renda Brasil

Jair Bolsonaro tem razão sobre 
abono salarial, diz Paulo Guedes

o presidente Jair Bol-
sonaro estava certo 
ao defender a ma-

nutenção do abono sala-
rial (espécie de 14º salário) 
para os trabalhadores for-
mais que recebem até dois 
salários mínimos, disse na 
sexta-feira (28) o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Em evento para empresá-
rios da indústria do aço, ele 
declarou que a resistência 
do presidente em eliminar 
o benefício é “natural” e de-
corre do instinto político.

“É natural quando você 

começa a discutir a focali-
zação de programas, chega 
alguém e diz: ‘Olha, tira aqui 
o abono salarial e bota ali’. 
Isso chegou a ser discutido 
até no governo do PT, a pró-

pria [ex-presidente] Dilma 
[Rousseff] propôs isso, essa 
consolidação de programas. 
E quando isso é imaginado, 
aí o presidente reage natu-
ralmente, com instinto po-

lítico, e fala: ‘Espera aí, tirar 
do pobre e dar pro mais po-
bre?’”, disse o ministro.

Guedes informou que a 
eliminação do abono sa-
larial era apenas uma das 

possibilidades em estudo 
e que a equipe econômica 
levou outras sugestões de 
propostas para financiar 
o Renda Brasil, que estão 
sendo analisadas pelo Pa-
lácio do Planalto. “O salário 
de 75% dos brasileiros que 
estão na CLT [Consolida-
ção das Leis do Trabalho] 
é abaixo de 1,5 salário mí-
nimo, então [acabar com 
abono] realmente é tirar 
da base de trabalhadores 
brasileiros e passar pro 
que está desempregado, 
que está pior ainda”, de-
clarou. “Mas essa era uma 
das possibilidades que es-
tavam sendo examinadas.”

A eliminação do abono 
salarial estava sendo estu-
dada pela equipe econômi-
ca para fornecer recursos 
para o Renda Brasil, novo 

programa de distribuição 
de renda em discussão no 
governo. Na última quarta-
-feira (26), Bolsonaro anun-
ciou, em viagem a Minas 
Gerais, que tomou a decisão 
de suspender a criação do 
Renda Brasil depois de reu-
nião com Guedes.

“Não podemos fazer 
isso aí, como, por exemplo, 
a questão do abono para 
quem ganha até dois sa-
lários mínimos, seria um 
décimo quarto salário. Não 
podemos tirar de 12 mi-
lhões de pessoas para dar 
para um Bolsa Família, um 
Renda Brasil, seja lá o que 
for o nome desse novo 
programa”, acrescentou, ao 
discursar na cerimônia de 
reativação do alto-forno 1 
da Usiminas”, declarou o 
presidente na ocasião.

Ministro disse 
que indústria terá 
cenário favorável 
em 2021
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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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Gabriel aplica ‘Lei do ex’, e Flamengo 
vence Santos no Brasileirão Assaí

o Flamengo con-
quistou a segunda 
vitória no Brasilei-

rão Assaí 2020. Na tarde 
deste domingo (30), o 
atual campeão foi até a 
Vila Belmiro enfrentar 
o Santos, em partida da 
sexta rodada. Com direi-
to a ‘lei do ex’ de Gabriel 
Barbosa, o Rubro-Negro 
derrotou os donos da 
casa pelo placar de 1 a 0.

O resultado levou o 
Flamengo a oito pontos 
conquistados na atual 
edição da Série A, ocu-
pando a nona colocação. 
Já o Santos aparece uma 
posição abaixo, em déci-
mo, com sete pontos na 
classificação.

O jogo
O duelo entre o cam-

peão e o vice de 2019 co-
meçou com tudo. Em um 
primeiro tempo bastante 
movimentado, os dois go-
leiros foram obrigados a 
trabalhar. Aos seis, Gabriel 
Barbosa saiu na cara de 
João Paulo e bateu. O ar-
queiro, no entanto, fez óti-
ma defesa com a perna. A 

bola sobrou para Michael, 
que, de cara para a meta, 
finalizou para fora.

Aos 34 foi a vez do 
Santos chegar duas ve-
zes, mas, em ambas, parar 
em Diego Alves. Felipe 
Jonatan recebeu e bateu 
de primeira, obrigando 
o camisa 1 rubro-negro 
espalmar. No rebote, San-
chez cruzou na medida 

para Raniel, que comple-
tou de cabeça. Mais uma 
vez Diego se esticou para 
impedir o gol do Peixe.

Já nos acréscimos do 
primeiro tempo, o Flamen-
go conseguiu finalmente 
inaugurar o marcador. De-
pois de cobrança de escan-
teio no ataque do Santos, 
Felipe Jonatan perdeu a 
bola para Gabriel Barbo-

sa, que armou o contra-
-ataque. O camisa 9 tocou 
para Michael e apareceu 
para receber de volta. 
De cara para João Paulo, 
Gabriel não desperdiçou 
e estufou as redes: 1 a 0 
para o Rubro-Negro.

Buscando o empate, 
o Peixe partiu para cima, 
mantendo um maior vo-
lume de jogo no segundo 

tempo. Aos 17, o time man-
dante esteve muito perto 
de igualar o placar. Raniel 
recebeu na entrada da área 
e mandou uma bomba de 
perna direita. Diego Alves 
mais uma vez foi no canti-
nho para buscar e mandar 
para escanteio. Apesar da 
pressão até os minutos fi-
nais, o Peixe não conseguiu 
furar a defesa rubro-negra.

em jogo bastante 
movimentado, 
atacante revelado 
pelo Peixe fez 
o tento que 
definiu a vitória 
rubro-negra na 
sexta rodada
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