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Governador sanciona lei que pune maus fornecedores e destrava obras públicas
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n O lucro de quase R$ 100 milhões 
da Saneago no 1º semestre deste 
ano valorizou a empresa e deve au-
mentar o interesse dos investidores 
quando o governo ofertar no mer-
cado 49% das suas ações, conforme 
autorizado pela Assembleia.

n de todo os candidatos a prefeito que 
o Podemos vai lançar, a Professora edna, 
em Luziânia, é a que mais entusiasma o 
deputado federal José Nelto, patrono do 
partido em Goiás. mais até que a reelei-
ção de Adib elias, em Catalão. 

n O ex-senador Wilder Morais, que am-
biciona o apoio do governador Ronaldo 
Caiado para a sua candidatura a prefeito 
de Goiânia, está mergulhado em um in-
trigante silêncio. Ninguém tem notícia 
do que ele anda articulando.

n o deputado federal Francisco Jr., can-
didato a prefeito de Goiânia oficializado 
pelo Psd, tem sido categórico em suas 
entrevistas depois da desistência de Iris 
rezende: “Não há hipótese de Vanderlan 
Cardoso concorrer”, jura.

n Piada do Jornal Opção, mas com fun-
do de verdade: o MDB goiano pode se 
transformar no MDG, iniciais das lide-
ranças que restaram ao partido depois 
da aposentadoria de Iris Rezende: os 
Vilelas, Maguito e Daniel, e Gustavo 
Mendanha.

n Ainda que constrangido com a prisão 
recente, o ex-ministro e secretario afasta-
do de transportes de são Paulo aproveita 
o tempo livre não para a sua defesa, mas 
para articular candidaturas e alianças para 
a próxima eleição em Goiás. 

n Alguns dos textos elogiosos publica-
dos sobre Iris Rezende, depois do anún-
cio da aposentadoria, se assemelham a 
obituários. Calma, gente: ele continua 
vivo e, como já disse e repetiu, só sairá 
da política depois de morto.

n A pandemia do novo coronavírus ain-
da não deu sinais de arrefecimento em 
Goiás, mesmo com o registro de dias 
com menos casos e menos óbitos. tudo 
indica que as duas primeiras semanas de 
setembro serão decisivas.

n Do jeito que a campanha vai devagar 
em Goiânia, os 15 dias daqui até a última 
data para a realização de convenções 
para a oficialização dos candidatos, ain-
da mais com Iris Rezende fora, deverão 
se assemelhar a uma eternidade.

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

O segundo semestre começa sem sinalização de maiores desafios na política ou na administração para o 
governador Ronaldo Caiado. O clima é de temperança na Assembleia, de resto retoricamente esvaziada 
pela impossibilidade de promover sessões presenciais e limitada a uma agenda online – que tem funcio-
nado para a apreciação de matérias, mas não oferece a mínima condição de visibilidade para a tradicional 
barulheira da oposição, dessa forma “silenciada”, digamos assim, pelo novo coronavírus. A bancada do 
contra também está numericamente enfraquecida, uma vez que não conseguiu alcançar o número mínimo 
de 14 deputados, necessário, por exemplo, para viabilizar CPIs que de uma forma ou de outra pudessem 
incomodar o Palácio das Esmeraldas (CPIs são tradicionalmente o instrumento legislativo mais forte à 
disposição do oposicionismo em qualquer governo). No plano eleitoral, Caiado tem boas perspectivas 
para a formação de uma maioria significativa de prefeitos e acabou beneficiado com a aposentadoria de 
Iris Rezende, que pode abrir caminho para uma inusitada aliança com a parte do MDB comandada pelos 
Vilelas, Daniel e Maguito. Isso, a rigor, pode trazer até a absorção de redutos políticos como Aparecida, 
onde a reeleição de Gustavo Mendanha já não significaria uma ação combativa contra o governador, e me-
nos ainda o seria se houver uma aproximação que leve a uma chapa única MDB-DEM em Goiânia e replique o mesmo arranjo para o pleito 
aparecidense. Não se pode falar em mar de rosas para o atual governante goiano, porém é admissível que o céu é de brigadeiro.
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VaNDERlaN É o NoME paRa VENcER EM GoiÂNia, MaS o pSD Vai coM UM QUE NÃo GaNHa
A aposentadoria de Iris Rezende deflagrou um clima para lá de estranho dentro do PSD, que lançou um candidato em Goiânia, o deputado federal 
Francisco Jr., sem chances de vitória, mas tem no banco de reservas um nome para disputar e ganhar, ou seja, o senador Vanderlan Cardoso – o único, 
segundo pesquisas do ano passado, em condições de fazer frente ao que se tinha como certo na época, ou seja, a reeleição de Iris. É uma esquisitice e 
tanto, ou seja, o que ocorre no Psd: quem pode vencer não vai ser candidato, enquanto quem não pode vai ser.

oU VicE oU DEpUtaDo FEDERal, MaS EM aMBoS oS caSoS UM caMiNHo DiFícil
A opção do vice-governador Lincoln tejota pelo Cidadania nunca foi uma escolha estratégica, mas a única solução para acabar com 
o constrangimento de um político ocupando o 2º cargo mais importante do Estado, porém sem um abrigo partidário. O desafio que 
está posto para Tejota é conseguir a confirmação como companheiro de chapa do governador Ronaldo Caiado na campanha pela 
reeleição em 2022 – mas, ao mesmo tempo, manter um plano b, que seria a construção de bases para uma candidatura a deputado 
federal naquele pleito, o que também não será fácil. o Cidadania não ajuda em nenhuma das alternativas. existem candidatos fortes 
para ocupar a vice de Caiado, como, por exemplo, o prefeito de Catalão, Adib elias, a depender do seu sucesso na renovação do seu 
mandato na eleição municipal que se avizinha, ou então o presidente da Assembleia Lissauer Vieira. Lincoln tejota, de resto, é hoje 
uma figura menos que decorativa no governo do Estado, que sequer recebe do titular do Palácio das Esmeraldas missões para 
atuar como seu representante, nem mesmo em ocasiões formais ou solenes, ainda que sem conteúdo político. Foi para o Cidadania, 
repete todo dia que pode aparecer em palanques opostos aos candidatos de Caiado neste ano... e ninguém se importa.

MaRcoNi Vai oU NÃo Vai apaREcER Na caMpaNHa DE tallES BaRREto?
existe certa expectativa em torno da participação do ex-governador marconi Perillo na campanha do deputado estadual talles barreto, em Goiânia. Por dois motivos: 
um, o natural receio de marconi quanto a se envolver em ações políticas ostensivas, se é que existe mesmo no seu contrato de consultoria com a Companhia siderúrgica 
Nacional uma cláusula proibindo esse tipo de envolvimento, e, outro, a ressaca das declarações que foram dadas por talles barreto, responsabilizando o ex-governador 
pelo fiasco eleitoral do PSDB em 2018. No primeiro caso, a tal cláusula proibitiva foi notícia até no jornal Valor Econômico, o que indica que deve ser real, sim. Já no segun-
do caso, talles barreto chegou literalmente a dizer que “o massivo desgaste do Psdb vem principalmente das gestões pessimamente avaliadas nas urnas e dos tantos 
processos na Justiça contra o maior líder da sigla, marconi Perillo”, o que é uma verdade, porém mostrou alguma indelicadeza com um companheiro de bico comprido.

aNÁpoliS EStÁ À DiSpoSiÇÃo paRa QUE QUalQUER aVENtUREiRo laNcE MÃo
Anápolis transformou-se na maior incógnita da próxima eleição municipal. dado antecipadamente como vitorioso, dado ao seu indiscutível favoritismo, o de-
putado estadual Antônio Gomide, do PT, desistiu por motivos de saúde (e corre à boca miúda que ainda pode desistir da desistência). O caminho foi aberto para 
a reeleição do prefeito roberto Naves, do PP, que até então não tinha chances. e, de resto, para qualquer aventureiro, repetindo o contexto que levou Naves 
à prefeitura, quando não passava de um azarão destinado a fazer papel de figurante, em 2016. Hoje, prognósticos sobre o que pode acontecer em Anápolis no 
dia 15 de novembro passaram a ser impossíveis. Nem um cenário com candidaturas claras e definidas está disponível, por enquanto.

tESE Da DEFESa Do paDRE RoBSoN poDE SER JURiDicaMENtE BEM SUcEDiDa
o advogado criminalista Pedro Paulo de medeiros, contratado pela defesa do padre robson, é um dos melhores e mais celebrados não só de Goiás, mas de 
todo o país. Seu conhecimento jurídico e sua experiência profissional o levaram a ser respeitado nas cortes superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, 
onde é figura habitual a protagonizar sustentações orais que atraem a atenção estudantes e advogados. Ele, no caso do padre Robson, já colocou a tese afir-
mativa que irá desenvolver: todas as transações financeiras da Afipe, embora impactantes pelo elevado valor, são absolutamente legais e não despeitaram a 
legislação. esse é o caminho será seguido para inocentar o irreligioso e, anotem aí, leitoras e leitores, com possibilidades enormes de sucesso. 

paRa caiaDo, política EStaDUal tRaRÁ cÉU DE BRiGaDEiRo
NEStE 2º SEMEStRE, Na aSSEMBlEia E NaS ElEiÇÕES MUNicipaiS
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administração pública 

Governador sanciona lei que pune maus 
fornecedores e destrava obras públicas

o governador Ro-
naldo Caiado san-
cionou, na última 

quinta-feira (27/08), a Lei 
nº 20.835, que tornam 
mais rígidas as sanções 
administrativas para as 
empresas contratadas pela 
administração pública 
que não cumprem nor-
mas e prazos contratuais. 
O ato altera parte da Lei 
nº 17.928/2012, que dis-
põe sobre normas suple-
mentares de licitações e 
contratos pertinentes a  
obras e outros.

Com a alteração, a nova 
redação do artigo 81, ca-
pítulo X, item ‘e’,  passa 
a contar com o seguinte 
texto: “Abandonar ou não 
iniciar a execução de obra 
ou serviço, diminuir o seu 
ritmo de execução ou des-

cumprir o cronograma físi-
co previsto no edital ou no 
contrato, salvo nas hipóte-
ses decorrentes de força 
maior, caso fortuito, atraso 
no pagamento superior 
a 90 (noventa) dias ou 
ordem expressa e por es-
crito do contratante”. Para 
estes casos, a suspensão 
de participação em licita-
ção e o impedimento de 
contratar com a Adminis-
tração é de 24 meses.

De acordo com o presi-
dente da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), Pedro 
Sales, a alteração elabo-
rada em conjunto com a 
Casa Civil e a Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE) 
é um instrumento que vai 
livrar o Estado de contra-
tações de obras que não 

caminham dentro de sua 
regularidade. “O forne-
cedor cumpre o contrato 
na sua integralidade  ou 
vai ter que sair. Agora te-
mos amparo legal para 
agir de forma mais enér-
gica”, ressalta.

Sales lembra que a 
Goinfra enfrenta muita 
dificuldade para destravar 
diversas obras  civis que 
tem sob sua responsabi-
lidade, muito em função 
de atitudes tomadas por 

alguns fornecedores que 
não dão vazão às obras, 
com o intuito de atrapa-
lhar ou mesmo conseguir 
vantagens prejudiciais à 
gestão pública. “São arti-
manhas que repudiamos e 
que a partir de agora tere-
mos condições de comba-
ter com mais celeridade”, 
avalia o presidente.

Obras Civis
Obras paralisadas pela 

gestão passada, que co-

meçaram há mais de uma 
década e nunca foram 
concluídas, estão sendo 
retomadas pelo Governo 
de Goiás. São edificações 
como presídios, hospitais 
e ginásios de esportes 
parados por falta de pa-
gamentos e que passa-
ram por adequações de 
projetos, renegociações 
de dívidas e de valores,  
mas que  já começam a 
ser inaugurados governa-
dor Ronaldo Caiado.

De acordo com o pre-
sidente da Goinfra, Pe-
dro Sales, essas obras 
foram paralisadas prin-
cipalmente em razão de 
o governo anterior não 
ter cumprido pagamen-
to com as empreiteiras, 
além de outras irregula-
ridades encontradas em 
documentos e no pro-
cesso de gestão. “Foi ne-
cessária a realização de 
um trabalho consistente 
de auditoria para corri-
gir graves distorções en-
contradas nos contratos”, 
afirma. “Após sanar os 
problemas, tivemos con-
dições de renegociar me-
lhor com os fornecedores 
para obter condições 
mais vantajosas para os 
cofres públicos”, destaca.

Sales avalia que, para 
fazer uma boa gestão dos 
recursos públicos, é neces-
sário que se tenha um bom 
planejamento e uma rela-
ção de transparência com 
fornecedores e empreitei-
ras. “Temos o combate à 
corrupção, que já se tornou 
marca do governo Ronaldo 
Caiado, como importante 
aliado para realizar mais 
obras públicas com menos 
dinheiro”, pontua.

Alteração na Lei 17.928 vai permitir 
punição para empresas que 
abandonar ou não iniciar execução de 
obras e serviços ou diminuir ritmo em 
descumprimento ao organograma 
físico previsto no edital
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eleições

Em convenção, PSB é o primeiro de 19 partidos a 
oficializar apoio à reeleição de Gustavo Mendanha
Com o início do período 
das convenções, nesta se-
gunda-feira, 31, o PSB foi 
o primeiro partido a rea-
lizar o ato exigido pela lei 
eleitoral para definição de 
candidatos a vereador, vice 
e prefeito em Aparecida de 
Goiânia. Com isso o partido 
presidido em Goiás pelo 
deputado federal Elias Vaz 
(PSB), e em Aparecida, pelo 
vereador Willian Panda 
(PSB) deliberou oficial-
mente pelo apoio à ree-
leição do prefeito Gustavo 
Mendanha (MDB).

Para evitar aglomera-
ção de pessoas em virtu-
de da pandemia, o evento 
foi realizado por meio de 
videoconferência e reuniu 
todos os 38 pré-candidatos 
a vereadores do partido, 
sendo 13 mulheres. O pre-
feito Gustavo Mendanha 

participou do ato, porém a 
convenção do MDB que vai 
oficializar a candidatura à 
reeleição do prefeito está 
prevista para ocorrer dia 
15 e também será virtual.

Nesta terça-feira, 1°, 
ocorre a convenção dos 
Patriotas, presidido em 
Goiás pelo ex-secretário 
da Fazenda, Jorcelino Bra-
ga, e em Aparecida pelo 
Martins Café. No dia 2, será 
a vez dos Republicanos 
oficializar o apoio declara-
do pelo deputado federal 
João Campos e o secretário 
de Governo de Aparecida, 
Johnathan Medeiros, res-
pectivamente, presidente 
estadual e municipal. De 
acordo com o secretário 
de Articulação Política, 
Tatá Teixeira, 19 partidos 
apoiam a pré-candidatura 
de Gustavo a prefeito de 

Aparecida.
“É um apoio conscien-

te e de coração. Estamos 
sendo coerentes ao re-
conhecer que o trabalho 
que está sendo realiza-
do em Aparecida tem 
que continuar. Essa é a 
nossa afirmação”, decla-
ra o presidente do PSB 
em Goiás, Elias Vaz.

Gustavo Mendanha 

agradeceu o apoio e lem-
brou que o PSB já colabora 
com a gestão da Prefeitura 
de Aparecida à frente da 
Secretaria de Habitação e 
em diversas outras áreas, 
além da atuação do verea-
dor Willian Panda, que par-
ticipa da defesa da Educa-
ção na Câmara Municipal.

“Reconheço o apoio que 
o deputado Elias Vaz tem 

dado a nossa cidade e fico 
muito feliz pelo seu traba-
lho, pela sua generosidade 
e pela deferência do PSB. 
Conseguimos fazer muito 
com o apoio do PSB e do 
vereador Willian Panda, 
mas sempre digo pra mi-
nha equipe podemos me-
lhorar. Nossa cidade pode 
avançar muito mais e isso 
é feito com muita união”, 
argumenta o prefeito.

Durante a convenção 
virtual, Elias e Gustavo des-
tacaram a importância da 
eleição de mulheres para 
a Câmara Municipal de 
Aparecida. Na atual legis-
latura, o Poder Legislativo 
não tem nenhuma mulher. 
“Os vereadores ajudam 
muito no desenvolvimen-
to de Aparecida, mas com 
certeza a participação de 
mulheres na Câmara Mu-

nicipal qualificaria ainda 
mais o desenvolvimento. 
Neste ano já decidi votar 
em uma mulher”, anunciou 
Gustavo, sendo aplaudi-
do virtualmente pelas 
mulheres do PSB.

O presidente do PSB de 
Aparecida, Willian Panda, 
disse que o partido quer 
colaborar com o plano de 
governo de Mendanha. 
“O nosso partido quer 
contribuir, decidiu apoiar 
e quer fazer parte desse 
projeto”, lembra.

De acordo com o vere-
ador, o partido elaborou 
uma série de proposta de 
governo “A Aparecida que 
eu quero viver” e vai enca-
minhar a equipe de Gus-
tavo Mendanha para que 
as propostas componha o 
plano de governo do pré-
-candidato a prefeito.
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aparecida de goiânia

Gustavo e presidente da Enel discutem 
investimentos para acelerar desenvolvimento

participaram da vi-
deoconferência o 
prefeito Gustavo 

Mendanha, o vice-prefeito 
Veter Martins, os secretá-
rios André Rosa (Fazenda), 
Mário Vilela (Infraestrutu-
ra) e o presidente da Enel, 
José Luis Salas e demais 
representantes da empre-
sa de energia elétrica.  

Foram discutidas pau-
tas importantes para o de-
senvolvimento da cidade, 
como a implantação de 
uma subestação e o forne-
cimento de energia para a 
UFG Aparecida. A prefeitu-
ra também apresentou a 
proposta de ampliação de 
rede elétrica para atender 
a extensão dos cinco Eixos 
Estruturantes que serão 
executados, por meio de 
empréstimo com Banco de 
Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF). 

“Aparecida de Goiânia 
cresceu muito nos últimos 
anos e com ela a necessi-
dade de ampliar a oferta 
de energia elétrica e obras 

de infraestrutura. Por isso 
apresentamos hoje nossos 
pleitos a Enel, que são im-
portantes para o desenvol-
vimento da cidade, e assim 
de forma conjunta destra-
var algumas necessidades, 
como recolocação de pos-
tes de energia em vias que 
estão sendo pavimentadas 
e a construção de uma 
subestação na região 
Leste”, explicou o prefei-
to Gustavo Mendanha.

”Em alguns bairros de 
Aparecida, por exemplo, 
alguns postes precisam 
ser remanejados de local 
porque estão ocupando 
parte das ruas e impe-
dindo a execução da pa-
vimentação asfáltica. Por 
isso fizemos essa reunião 
online para abordar es-
ses pontos, dando assim 
continuidade as obras já 
autorizadas ou em execu-
ção pela prefeitura”, com-
pletou o secretário de In-
fraestrutura, Mário Vilela.

O vice-prefeito Veter 
Martins destaca que foi 

criado um grupo operacio-
nal para tratar das necessi-
dades da cidade. “Criamos 
um grupo com represen-
tantes da prefeitura e da 
Enel para conversar so-
bre as necessidades do 
município que precisam 
ser atendidas e assim 
destravar nosso desen-
volvimento. O objetivo 
é fazermos um trabalho 
conjunto, já que muitas 
demandas na cidade de-
pendem da qualidade do 
fornecimento de energia 
e ampliação da rede”.

Obras  estruturantes 
de infraestrutura 
garantirão melhoria 
da qualidade de vida

Entre as obras estru-
turantes executadas pela 

prefeitura estão os Eixos 
Viários no sentido Leste-
-Oeste, que vaõ interligar 
as regiões do município. 
No total, serão 26 quilô-
metros de vias pavimenta-
das, duplicadas e ilumina-
das, e mais duas pontes e 
um bueiro celular.

Os quatro novos com-
plexos viários na região 
Oeste serão chamados de 
Eixo Leste-Oeste 01, Eixo 
Leste-Oeste 02, Eixo Leste-
-Oeste 03 e Eixo Leste-
-Oeste 05. O 4º eixo, fica na 
Região Leste, e dará acesso 
ao Campus da Universida-
de Federal de Goiás (UFG) 
em Aparecida e ao Aero-
porto Executivo Antares. O 
ELO-04, que possui quase 
6 quilômetros de exten-
são, será completamente 
pavimentado. A obra tem 

início no final da Avenida 
Santana e segue até a UFG. 
O total das obras é de cer-
ca de R$ 65 milhões.

“Essas obras de mo-
bilidade urbana são de 
suma importância para o 
desenvolvimento social e 
econômico de Aparecida. 
É um presente para o mu-
nicípio que trará maior 
valorização e facilitará o 
deslocamento das pes-
soas que moram na re-
gião do Grande Garave-
lo”, avaliou o prefeito.

Além dos Eixos Viários 
Leste-Oeste, a prefeitura 
está pavimentando diver-
sas ruas em vários bairros, 
promovendo maior qua-
lidade de vida aos mora-
dores que terão o asfalto 
na porta de suas casas. Os 
operários trabalham em 

diversas frentes, como na 
Vila Oliveira, setor Pontal 
Sul, Jardim Miramar, Par-
que Ibirapuera, Aeroporto 
Sul, Jardim Himalaia, Co-
lonial Sul, Jardim Veneza, 
Goiânia Park Sul e Jardim 
Boa Esperança (1ª etapa).

Os bairros recebem 
obras de terraplanagem e 
drenagem, e de constru-
ção de galerias pluviais e 
meio-fio, além da imple-
mentação do asfalto. Com 
investimento de cerca de 
R$ 22 milhões, com recur-
sos do Tesouro Municipal, 
a pavimentação do Parque 
Ibirapuera, Aeroporto Sul, 
Jardim Himalaia, Goiânia 
Park Sul e Jardim Boa Es-
perança contempla uma 
área total de 225 mil me-
tros quadrados (m²), apro-
ximadamente.

A Prefeitura de Aparecida, por 
meio das secretarias da Fazenda 
e Infraestrutura, realizou na tarde 
desta terça-feira, 1º de setembro, 
videoconferência com a diretoria 
da enel distribuição para destravar 
demandas no município
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Secretaria de Saúde alerta população sobre a 
necessidade de manter os cuidados preventivos

Desde o mês de março, a 
Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia tem lança-
do diversas estratégias 
para prevenção e en-
frentamento à Covid-19 
na cidade. O município 
investiu na testagem em 
massa, monitoramen-
to dos casos positivos e 
eficiência da assistên-
cia em Saúde. Até esta 
terça-feira, 1º de agosto, 
já foram realizados mais 
de 92 mil testes do tipo 
RT-PCR, padrão ouro para 
diagnóstico da doença, e 
estruturados 240 novos 

leitos hospitalares, sendo 
130 Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTI´s). 
Contudo, Secretaria de 
Saúde faz um alerta para 
a população sobre a ne-
cessidade de manter os 
cuidados preventivos da 
doença, como lavagem e 
higienização da mãos e 
uso de máscaras. Pasta 
também reforça a im-
portância de procurar 
atendimento médico em 
caso de sintomas.

“Já vamos completar 
seis meses de enfrenta-
mento à pandemia do 

novo Coronavírus em Apa-
recida e muitas pessoas 
podem estar relaxando 
nas medidas de preven-
ção. Precisamos ficar 
atentos! Nossa principal 
arma contra o Sars-Cov-2 
ainda é a correta lava-
gem das mãos, o uso das 
máscaras, a higienização 
de objetos e, sempre que 
possível, o distanciamen-
to social”, afirmou o supe-
rintendente de Atenção à 
Saúde, Gustavo Assunção.

Segundo o gestor, a 
rede de saúde munici-
pal tem sido fortalecida 

diariamente, mas a cola-
boração da população é 
fundamental: “Nós con-
seguimos estruturar 240 
leitos hospitalares, mas 
os cuidados devem con-
tinuar. Tenho reforçado 
sempre que possível a 
recomendação para as 
pessoas não espera-
rem o agravamento dos 
sintomas para procurar 
atendimento médico. 
A intervenção preco-
ce salva vidas! Nossas 
40 UBSs e três UPAs 
24h estão prontas para 
atender a todos”
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Goiás Mais TransparenTe

Portais de transparência dos 
órgãos estaduais serão avaliados

os portais de trans-
parência dos órgãos 
e empresas públi-

cas do Estado de Goiás 
começarão a ser avalia-
dos a partir dessa terça-
-feira (1º/9) para formar o 
ranking do Prêmio Goiás 
Mais Transparente, um dos 
quatro eixos do Programa 
de Compliance Público de 
Goiás. A apreciação será 
realizada por comissões da 
Controladoria-Geral do Es-
tado (CGE) e da Secretaria 
de Controle Externo do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE), coordenadores do 
Prêmio, que este ano che-
ga à sua segunda edição.

No total, participam do 
Goiás mais Transparente 
50 entidades em duas ca-
tegorias compulsórias. A 
primeira com 37 órgãos, 

autarquias e fundações, e a 
segunda com 13 empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista. Uma ter-
ceira categoria, opcional, é 
apresentar um resultado 
de inovação em transpa-
rência que tenha sido im-
plantada pela entidade.

Durante o mês de agos-
to, equipes de consultores 
da Superintendência de 
Participação Cidadã da 
CGE trabalharam com os 
servidores responsáveis 
pela atualização dos sites 
das 50 entidades, para atu-
alizar, tirar dúvidas e rever 
o checklist dos itens que 
os partais de transparência 

devem conter para atender 
a legislação federal e esta-
dual que tratam da Lei de 
Acesso à Informação (LAI).

A transparência dos atos 
do Poder Executivo é uma 
exigência do governador 
Ronaldo Caiado a todos 
os gestores dos órgãos de 
sua administração. Caiado 
ressalta a importância da 
cultura da transparência 
no gasto público e destaca 
que isso tem sido traba-
lhado diariamente em to-
dos os órgãos do Estado 
por meio do Programa de 
Compliance Público, im-
plantado desde o início 
de seu governo.

Cronograma
A avaliação da trans-

parência ativa e passiva 
dos portais de acesso à 
informação será reali-
zada pelas comissões 
entre 1º de setembro e 
30 de outubro, e os re-
sultados preliminares 
serão divulgados em 30 
de novembro, com dez 
dias para recursos. Dia 
4 de dezembro sai o re-
sultado final e o evento 
de premiação será reali-
zado ainda na primeira 
quinzena de dezembro.

Os órgãos e entidades 
que atingirem acima de 
65% da pontuação má-

xima estabelecida pelos 
critérios definidos na me-
todologia do TCE e CGE 
receberão certificado e 
selo, de acordo com o 
nível de transparência. O 
selo Bronze será concedi-
do a quem alcançar 65% 
até 69,99% de transpa-
rência; o selo Prata, en-
tre 70% e 74,99%; e o 
selo Ouro, entre 75% e 
100% de transparência. 
O certificado será en-
tregue durante o evento 
de dezembro e o selo de 
Excelência em Transpa-
rência disposto em meio 
digital no site do órgão.

O Prêmio Goiás mais 

Transparente é o reco-
nhecimento aos esforços 
dos órgãos e das empre-
sas em buscar a exce-
lência em transparência 
e estimular o aperfeiço-
amento contínuo para o 
atendimento de exigên-
cias legais e das melho-
res práticas de entrega de 
informações para socie-
dade. Visa, ainda, possibi-
litar que a transparência 
seja um caminho para 
o controle social e para 
a melhoria dos serviços 
prestados pelo Estado à 
sociedade e não somente 
uma obrigação ou norma 
a ser cumprida.

Comissões 
da CGe e do 
tCe começam 
a conferir as 
páginas de acesso 
à informação de 
50 secretarias, 
autarquias e 
empresas do 
Poder executivo 
estadual para o 
Prêmio
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o vereador Gustavo Cruvinel (MDB) conseguiu 
aprovar, em primeira votação projeto de lei 
no plenário da Câmara Municipal de Goiâ-

nia, visando conceder o título de utilidade pública 
à ASPARK, Associação de Parkinson-GO. Segundo 
Gustavo, a iniciativa é importante para valorizar a 
entidade, trabalho importante de conscientização 
sobre a doença e apoio a pacientes e familiares 
que convivem com ela. O projeto começa a trami-
tar, devendo estar aprovado ainda este ano. A vota-
ção aconteceu em plenário nesta terça, 01. 

Integração – A ASPARK promover a integração dos 
prestadores da doença de Parkinson. Para isso, a en-
tidade se reúne regularmente para a promoção de 

palestras e debates sobre novas terapias, que levem 
à melhor condição de vida dos pacientes. Além disso, 
há a promoção de eventos artísticos e desportivos, 
também visando essa integração. 

Segundo o vereador Gustavo Cruvinel, a entidade 
cumpre todas as exigências legais e merece ter as 
suas atividades incentivadas, através do decreto de 
utilidade pública. “Esse é um reconhecimento impor-
tante que o município tem obrigação de dar a enti-
dades como a ASPARK, que tem praticado o bem para 
muitas famílias em nossa cidade”, diz ele. 

 Gabinete Gustavo Cruvinel – Assessoria 
de Imprensa – (62) 99902-7575

Gustavo Cruvinel
É vereador, presidente da 
Comissão do Meio Ambiente

Gustavo quer utilidade 
pública para Aspark 
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marca própria
A indústria de alimentos GsA, localizada em Aparecida de Goiânia, desenvolve produtos de 
marca própria e atualmente conta com uma carta de 36 clientes, alguns com atuação regio-
nal e outros com desempenho nacional. este mercado representa 12% do faturamento 
da empresa sendo que em 2012, quando a GsA entrou neste ramo, o segmento repre-
sentava apenas 2%. Neste ano, o setor de marcas próprias cresceu e apresentou um 
acréscimo de 53% no faturamento em relação ao primeiro semestre de 2019.

outback
o outback steakhouse anunciou a volta de grandes sucessos do passado para seu car-
dápio. Intitulada de back to outback, a campanha marca o retorno de três pratos que 
ficarão disponíveis por tempo limitado. Entre as opções está a costela de porco Royal 
Cheese ribs (r$ 89,90), ribs burguer (r$ 44,90) e o thunder trio (r$39,90): Hazelnut 
thunder,Chocolate thunder from down Under  e Havanna thunder.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Enel Distribuição Goiás acaba de fechar um balanço das ações de manutenção, mo-
dernização e expansão do sistema elétrico nos primeiros três anos e meio de atuação da 
companhia no estado. Nesse período, a empresa construiu 5,3 mil quilômetros de novas 
redes de distribuição de alta, média e baixa tensão, o que representa a distância entre 
Goiânia e a cidade de Caracas, capital da Venezuela. No total, a companhia investiu cerca 
de R$ 800 milhões somente nesta iniciativa. Essas novas redes estão contribuindo para 
que a energia chegue a diversas localidades rurais do estado que ainda viviam sem ele-
tricidade. Até agora, 150 locais, de todas as regiões do estado, receberam energia pela 
primeira vez, totalizando mais de 6,2 mil novas conexões rurais, possibilitadas por meio 
das novas redes construídas pela Enel. Além disso, em locais onde é impossível construir 
redes de distribuição, a companhia está levando energia elétrica por meio de placas fo-
tovoltaicas, com o projeto SIGFI80. Até agora, mais de 160 famílias já receberam o kit 
SIGFI80, que é composto por painel solar, retificador e baterias, além dos materiais para 
as instalações internas, com até três lâmpadas, três interruptores e duas tomadas.

energia

internet banking

Cartões de crédito em uso no país 
chegaram a 123 milhões em 2019

o mercado de car-
tões apresentou 
expansão expres-

siva em 2019, informou 
ontem (1º) o Banco 
Central (BC), as divul-
gar as Estatísticas de 
Pagamentos de Varejo 
e de Cartões no Brasil.

No fim do ano passa-
do, havia 123 milhões de 
cartões de crédito e 132 
milhões de cartões de 
débito ativos, represen-
tando aumento de 18% e 
de 14%, respectivamente, 
em relação a 2018.

Na comparação intera-

nual, houve crescimento 
de 33% no número de 
transações com cartões 
de crédito e de 20% com 
os de débito. Segundo o 
BC, o percentual de tran-
sações não presenciais 

com cartões, tanto de 
débito quanto de crédito, 
continua aumentando e 
representa 1,6% do vo-
lume de transações com 
débito e 24,3% das ope-
rações com crédito.

Em relação às taxas 
pagas pelos lojistas, 
para o cartão de crédito, 
a taxa de desconto (co-
brada a cada transação 
realizada na máquina de 
cartão) média reduziu-

-se de 2,54% no primeiro 
trimestre de 2018 para 
2,30% no quatro trimes-
tre de 2019, enquanto 
a tarifa de intercâmbio 
(percentual da taxa de 
desconto paga ao banco 
emissor do cartão) mé-
dia manteve-se  pratica-
mente estável (de 1,62% 
no primeiro trimestre de 
2018 para 1,65% no qua-
tro trimestre de 2019).

De acordo com o BC, 
para o cartão de débito, 
a tarifa de intercâmbio 
média reduziu-se de 
0,81% para 0,55%, per-
mitindo a redução da 
taxa de desconto média 
de 1,45% para 1,21% no 
período, queda propor-
cionalmente superior à 
verificada para o cartão 
de crédito. “A queda na 
tarifa de intercâmbio 
média, nas operações 

de débito, deveu-se aos 
limites introduzidos 
no quarto trimestre de 
2018 (Circular nº 3.887, 
de 26 de março de 2018), 
refletindo-se na diminui-
ção da taxa de desconto 
média”, diz o BC.

Internet Banking
Segundo o Banco 

Central, as transações 
por internet banking e 
mobile banking seguem 
em tendência de alta, 
com aumento de 4% e 
de 17%, respectivamen-
te, em relação a 2018, e 
corresponderam a 76% 
do total de transações 
realizadas em 2019. O 
número de terminais 
de autoatendimento em 
operação, por sua vez, 
reduziu-se em cerca de 
3%, encerrando 2019 em 
171.284 terminais.

Número de 
cartões de débito 
foi ainda maior: 
132 milhões Ar
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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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Qual o legado de Jorge 
Jesus no futebol brasileiro?

seis rodadas do Cam-
peonato Brasileiro. E 
o que vemos de novi-

dade no futebol brasileiro? 
Ou ainda, o que vemos do 
que vimos no ano passado, 
quando um mágico Fla-
mengo ganhou o Brasilei-
rão e a Copa Libertadores, 
algo só realizado pelo 
Santos de Pelé, em 1962 
e 1963? Onde está a ale-
gria do futebol brasileiro, a 
vibração que vivenciamos 
em algumas partidas do 
Brasileirão, em especial, 
quando o Flamengo do 
português Jorge Jesus es-
tava em campo?

São outros tempos. A 
bola parou de rolar, as 
férias foram no meio do 
ano, não temos torcida, a 
pandemia do novo coro-
navírus segue nos amea-
çando, tudo isso podemos, 
e devemos, levar em conta. 
Mas, e o desempenho dos 
jogadores, a intensidade 
dos treinos, a novidade tá-
tica, a improvisação?

Dois parágrafos, mui-
tas perguntas, mas ainda 
cabe mais um questiona-

mento: que lição o Jorge 
Jesus deixou que esteja 
sendo utilizada por aqui? 
Se havia uma -  a do não 
rodízio de jogadores em 
cada competição - nem 
essa prevalece. Inclusive 
no próprio Flamengo.

Aliás, acho fundamen-
tal que não se queira 
comparar o Flamengo de 
2019 com o atual. Não só 
por todas as situações lis-
tadas acima, como tam-
bém porque o grupo é 
outro, além do técnico.

A chegada de Jorge 
Jesus ao Brasil provocou 
polêmicas, muitos criti-
caram o investimento do 
Flamengo em um técnico 
estrangeiro, houve pia-
das, provocações e, por 
que não, ciúmes. O fato é 
que o técnico, com títulos 
conquistados em Portu-
gal e sem voos mais altos 
pela Europa, mostrou que 
havia muito a ensinar. 
Marcação alta, busca in-
cessante pelo ataque e 
por muitos gols. Com um 
time de grandes jogado-
res, em fase excepcional 

e, talvez, num momento 
especial na carreira, a 
fórmula deu muito certo. 
E o que chamava a aten-
ção? Os titulares não 
eram poupados, uma 
prática corriqueira no 
nosso futebol.

JJ se foi e, verdade seja 
dita, antes mesmo de par-
tir, depois de conquistar 
mais dois títulos – a Su-
percopa e a Recopa Sul-
-Americana -, o Flamengo 
dele já não era o mesmo. 

Ganhou o Campeonato 
Carioca, mas, nos jogos 
finais, não brilhou.

Veio o Brasileirão. E 
além da ideia da marca-
ção alta, para dificultar a 
saída de bola do adversá-
rio, nada mais se vê por 
aqui. Com poucos craques 
para definir jogos – ideia 
que sempre prevaleceu 
-, vemos partidas arras-
tadas, lances bisonhos 
que se tornam motivos 
de piada na internet. Ne-

nhum time sequer mostra 
condicionamento físico 
para aplicar um ritmo 
mais intenso.

A média de gols é 
baixa, de 2,07 por par-
tida – ano passado foi 
de 2,31 e, a mais baixa, 
da era dos pontos corri-
dos, foi 2,15 (2018).

É triste imaginar que a 
tendência é piorar. Setem-
bro chegou e vamos ver 
como os clubes reagirão 
a tantos jogos pela frente, 

sem tempo para treinar. 
Quem tiver mais alternati-
vas de qualidade no gru-
po de jogadores sentirá 
menos essa sequência. 
Isso é mais do que certo.

Como é certo, também, 
que as lições de Jorge Je-
sus ou não foram assimila-
das, ou o futebol brasilei-
ro não tem condições de 
implantá-las. * Por Sergio 
du Bocage, apresentador 
do programa “No Mundo da 
Bola”, da TV Brasil

técnico português ganhou títulos, 
mas ninguém segue o que ele fez
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