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n A pandemia parece não ter afetado 
a economia goiana: agosto registrou o 
maior número de empresas registradas, 
no estado, desde anos atrás. Foram qua-
se 2600 novas firmas, um forte sinal de 
normalidade e mais ainda de vitalidade.

n Caminha para ser transformado em 
lei um projeto escalafobético da depu-
tada Adriana Accorsi, do PT, declaran-
do os pitidogs que funcionam em Goi-
ás como patrimônio cultural imaterial. 
Não tem o menor cabimento.

n será dia 28 de outubro a sessão da 
OAB-GO que definirá a lista sêxtupla a 
ser encaminhada ao Tribunal de Justiça 
para ser reduzida a três nomes, entre os 
quais o governador Ronaldo Caiado no-
meará o próximo desembargador. 

n Houve um toque de humor na es-
colha de Zaratustra para a designa-
ção da operação policial contra o de-
putado estadual Isso Moreira e seus 
filhos. Os desenhos que retratam o 
personagem realmente se asseme-
lham ao parlamentar.

n A inscrição do nome do ex-governador 
Marconi Perillo como mau pagador no 
serasa, por não pagar as despesas de um 
processo que perdeu para o governador 
Ronaldo Caiado, deu a impressão inicial 
de que seria uma piada. Não era.

n Impressionante: as primeiras pes-
quisas em Catalão mostram que o 
prefeito Adib Elias vai para a reelei-
ção com quase o dobro das inten-
ções de votos de todos os seus ad-
versários somados, correspondendo 
a quase 60% dos votos. 

n em um gesto simpático, o prefeito de 
Aparecida Gustavo mendanha, por en-
quanto praticamente reeleito, anunciou 
que votará em uma mulher para a Câ-
mara Municipal. Na atual gestão, só há 
vereadores do sexo masculino. 

n Sobre Gustavo Mendanha: ele 
cresceu o olho e admite, depois de 
conquistar mais um mandato, o que 
considera irreversível, se candidatar 
em 2022 a vice ou até mesmo a gover-
nador. E não é brincadeira.

n A Assembleia está apreciando uma 
autorização para que o governador Ro-
naldo Caiado promova a alienação de 
71 imóveis de propriedade do estado, 
porém sem uso específico. A operação 
pode arrecadar cerca de R$ 70 milhões.

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

Iris Rezende nunca esteve na política para atender às suas vontades ou interes-
ses pessoais. Isso, conforme suas próprias palavras, insistentemente repetidas 
ao longo dos seus mais de 60 anos de carreira pública. Ele nunca disputou 
mandatos ou buscou cargos como um desígnio pessoal, dizia, mas para retri-
buir a quem – novamente reproduzindo aqui suas colocações literais – sempre 
lhe deu tudo o que recebeu da vida, ou seja, o povo. O mesmo povo que sempre 
o convocava para missões de recuperação do Estado ou da capital e ao qual ele 
se curvou submisso, de acordo com as justificativas que apresentava durante 
a sua trajetória. Nesse sentido, evocando ao pé da letra cada palavra que o 
próprio Iris usou, em todas as eleições anteriores, existiria um compromisso de 

servir que, agora, ele não cumpriu – sabendo-se que menos por sua vontade do que pela pressão escancarada da sua família, 
legitimamente preocupada com a sua idade avançada e com os riscos à sua saúde aumentados pela ameaça representada 
pela pandemia do novo coronavírus. Certo, trata-se de uma esfera de responsabilidade restrita a ele e aos seus parentes, 
reconheça-se. Mas que o levou a quebrar o elo forte que tinha com Goiânia e as goianienses e goianienses, cidade onde 
iniciou a sua história e com a qual sempre se identificou, nos bons e nos maus momentos. Nesse sentido, Iris falhou em seu 
ato final, quando ainda tinha o que oferecer à administração municipal que ele recebeu em 2017 em petição de miséria e 
a qual recuperou com a maestria e a experiência de décadas como gestor do dinheiro e das necessidades da população. A 
aposentadoria provavelmente veio, dado às suas excepcionais condições físicas, antes da hora. Era recomendável que 
ficasse para 2024. Esse era o seu desejo, mas a imposição das filhas o fez mudar de ideia e a deixa Goiânia ao léu. 
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MaGUito REcEBEU EStíMUlo paRa pRocURaR apRoXiMaÇÃo coM caiaDo
O ex-governador e ex-tudo Maguito Vilela já sabia, há mais de dois meses, que o prefeito Iris Rezende não seria candidato à reeleição e acabaria anunciando a sua aposentadoria. 
Iris contou das suas intenções a Maguito em meados de junho, quando o aconselhou a procurar o governador Ronaldo Caiado para uma conversa de aproximação – o que foi 
feito em sigilo, embora, duas semanas depois, o encontro acabasse vazando. Essa recomendação de Iris alcançou também o filho Daniel Vilela, que repentinamente amenizou 
suas posições críticas a Caiado e mudou o tom ao admitir genérica e hipocritamente que, em Goiânia, todas as hipóteses de aliança deveriam ser consideradas pelo MDB. Há 
quem acredite que Maguito foi um pouco frouxo ao seguir a orientação do velho cacique e não convenceu Caiado da sinceridade das suas intenções, o que deixou aberto o 
caminho para o senador Vanderlan Cardoso – hoje perto de conseguir o apoio do governador e se apresentar como o candidato com mais chances de vencer em Goiânia.

oJERiZa Do ElEitoRaDo MaRGiNaliZa pSDB NaS aRticUlaÇÕES políticaS EM GoiÂNia
A eleição municipal deste ano em Goiânia será o primeiro movimento importante da política estadual, em mais de 20 anos, a não ter o PSDB como um dos polos principais. 
A verdade é que os tucanos estão completamente vendidos diante das articulações em torno das candidaturas a prefeito da capital: ninguém os procura para conversar, o 
que não deixa de sugerir que eles se transformaram em uma companhia deletéria como detentores incontestes da ojeriza do eleitorado goianiense. 

opoRtUNiSMo DE VaNDERlaN E DaNiEl iNcoMoDa E MoStRa FRoUXiDÃo DE coNVicÇÕES
A aposentadoria de Iris tem também os seus efeitos morais. Um deles é mostrar, mais uma vez, que a palavra dos po-
líticos tem pouco valor e é condicionada a seus interesses pessoais, não a imperativos éticos. Vejam, leitoras e leitores, 
o que se passa com o senador Vanderlan Cardoso e com o ex-deputado federal e presidente do MDB Daniel Vilela. O 
primeiro afastou-se da disputa em Goiânia ao aceitar a oficialização do nome do deputado federal Francisco Jr. como 
candidato do PSD, disse que os seus projetos não passavam pela eleição deste ano e visavam a 2022 e que o partido 
estava bem representado na disputa. Foi só Iris sair da disputa e Vanderlan engoliu o que disse, mexendo-se como um 
louco para tomar a vaga de Francisco Jr. Já o segundo jurou para os seus eleitores que seria oposição ao governador Ronaldo 
Caiado, depois de perder – feio – a eleição de 2022. Mas agora, também com Iris fora, passou a fazer gracinhas para o Palácio das Esmeraldas e já admite ostensiva-
mente que ele e o pai podem se compor com Caiado – antes figura que os dois detestavam e agora assediam atrás de apoio para o projeto de Maguito em Goiânia. 

EM BREVE, aDESÃo DE GoiÁS ao REGiME DE REcUpERaÇÃo FiScal VoltaRÁ À paUta
O governador Ronaldo Caiado deve voltar em breve à pauta da adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, dentro da visão de que ainda seria um caminho curto – e 
eficaz – para a recuperação do equilíbrio entre receita e despesa e a consequente volta da racionalidade à administração pública estadual – apesar dos passos significativos 
que já foram dados para a eliminação dos seus gargalos. Com as leis reformistas que Caiado aprovou na Assembleia no final do ano passado, todas as exigências do RRF foram 
cumpridas, desde a autorização legislativa para a privatização da Saneago, embora tenha sido viabilizada legalmente a venda de 49% das suas ações, o que seria uma espécie 
de “meia privatização”. Não há motivo para que o item, dessa forma, não seja considerado cumprido, em especial diante de uma realidade em que um serviço público essen-
cial como o abastecimento de água e o esgoto poderia acabar em um processo de ineficiência, sob gestão empresarial, tal como aconteceu com a Celg. Etapas importantes 
estão sendo percorridas para a venda da Celg GT, outro trunfo de peso para o RRF. O caso de Goiás, portanto, merece ser encarado como positivo pelas autoridades da equipe 
econômica do governo federal, para permitir o acesso do Estado a benesses como aval da União para empréstimos elevados e suspensão dos pagamentos da dívida por 3 
anos, prorrogáveis por mais 3 – moratória que já está em vigor há mais de ano, mas em consequência de decisões provisórias do STF e da pandemia do novo coronavírus.

ao cEDER À pRESSÃo Da FaMília E DESiStiR Da REElEiÇÃo, 
iRiS aBaNDoNoU SEU coMpRoMiSSo MaioR coM GoiÂNia
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Governador avalia medidas 
de enfrentamento à crise

“Goiás identifi-
cou o que de-
veria ser feito 

na hora certa, sem dei-
xar nada passar de tem-
po”, disse o governador 
Ronaldo Caiado durante 
live transmitida em suas 
redes sociais, no início da 
noite desta sexta-feira 
(04/09). Ele fez uma ava-
liação das medidas ado-
tadas no enfrentamento 
à crise e destacou o Es-
tado como primeiro lugar 
no Brasil hoje em ofertas 
de empregos e de aber-
tura de empresas. “Esta-
mos crescendo”, pontuou 
após um balanço das úl-
timas ações do governo 
nos setores de educação, 
saúde e economia.

Caiado citou o recor-
de na criação de empre-
sas no Estado, que só em 
agosto chegou a 2.558 
novos registros. O núme-
ro é o maior para o mês 
dos últimos quatro anos. 
“Nunca tivemos isso”, 
comemorou. Da mesma 
forma, a geração de em-
pregos foi celebrada pelo 
governador. “Só a Caoa 
Montadora, de Anápolis, 
abriu mais 700 vagas. 
Vão ser outras duas li-
nhas de carros que serão 
produzidas”, destacou.

Ao avaliar o atual es-
tágio da pandemia da Co-
vid-19 em Goiás, Caiado 

fez novos alertas, tendo 
em vista, especialmente, 
o feriado de 7 de setem-
bro que se avizinha. “A 
temporada no Araguaia 
está suspensa. Para onde 
vocês forem, não vamos 
fazer aglomerações. Cada 
um de nós tem que ter a 
convicção de proteger a 
nós e aos outros”.

O governador tam-
bém pediu à sociedade 
uma avaliação diante do 
enfrentamento da Co-
vid-19.  “Vamos desfru-
tar do ambiente familiar, 
mais restrito. Nós vamos 
continuar aqui traba-
lhando para chegar ao 
final da pandemia com 
os resultados melhores”.

Ronaldo Caiado refor-
çou que, apesar de ter 
sido duramente criticado 
em março, quando de-
cretou a quarentena em 
todo o Estado de Goiás, a 
medida foi fundamental 
para a regionalização da 
saúde. “Quando estende-
mos o tempo, passamos a 
ter a chance real de fazer 
com que pessoas tives-
sem hospitais estrutura-
dos em várias regiões e 
fossem atendidas digna-
mente”. E completou: “se 
hoje nós temos menores 
porcentuais de óbito, se 
temos o goiano sendo 
atendido em todas as 
macrorregiões é porque, 

graças a Deus, tivemos a 
firmeza de fazer com que 
tivesse o isolamento no 
mês de março”, destacou.

Aliado à necessidade 
de salvar vidas, o Governo 
de Goiás também se de-
dicou a resgatar a econo-
mia. Para isso, foi criada, 
de forma pioneira no País, 
a Secretaria da Retomada, 
que não custou um centa-
vo a mais aos cofres pú-
blicos. “Foi o único Estado 
que deu um passo adian-
te. Ou seja, já estamos 
preocupados, buscando e 
achando soluções para a 
crise que vamos superar à 
frente de outros Estados 
da federação”, ressaltou o 

governador.
Com todo esse traba-

lho, Caiado informou que 
a expectativa é de que 
Goiás seja o primeiro Es-
tado a sair da crise eco-
nômica e financeira pro-
vocada pela pandemia.

Educação
No atual cenário, po-

rém, mesmo ansioso para 
que os estudantes retor-
nem às escolas e vejam 
os investimentos feitos 
pelo Estado na melhoria 
das unidades, com refor-
mas e ampliações, o go-
vernador anunciou que 
pretende aguardar a dis-
ponibilização da vacina 

contra a Covid-19 para 
a retomada das aulas. 
“Será um debate nacio-
nal, mas a minha posição 
é de que as aulas devem 
só ser anunciadas no mo-
mento em que tivermos a 
vacinação. É indiscutível 
que vai ter aglomeração”, 
apontou.

Enquanto isso, os alu-
nos da rede estadual 
recebem todo o suporte 
necessário para conti-
nuar os estudos mesmo 
de forma remota, com 
aulas transmitidas pela 
TV Brasil Central (TBC), 
Rádio Brasil Central 
(TBC) e pela plataforma 
on-line GoiásNet.

“Quando começar um 
novo ano letivo, vamos 
ver as crianças todas 
uniformizadas, com mo-
chila, tênis, todo mundo 
igual, para mostrar que 
a diferença tem que ser 
no aprendizado. Então, o 
Estado precisa dar essa 
igualdade de oportunida-
de,” destacou sobre inves-
timentos no setor.

Lives com o governa-
dor sobre assuntos diver-
sos do Estado continua-
rão a ser realizadas todas 
as sextas-feiras. O obje-
tivo é manter o diálogo 
aberto com a população 
e prestar contas do tra-
balho do Poder Executivo.

em live, Caiado fala sobre as medidas 
adotadas no enfrentamento e 
destaca Goiás como primeiro 
lugar no brasil hoje em ofertas de 
empregos e abertura de empresas
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Comissão de Segurança Pública vai se reunir com o secretário da área
O secretário da Segurança 
Pública de Goiás, Rodney 
Miranda, foi convocado a 
comparecer na Comissão 
de Segurança Pública do 
Parlamento de Goiás, na 
terça-feira, 8, às 13 horas. 
O intuito é obter do chefe 
da pasta esclarecimentos 
aos deputados sobre as 
100 pessoas aprovadas no 
último concurso público 
para o cargo de delegado 

de polícia, e também em 
relação à Polícia Penal. 

O presidente do cole-
giado, deputado Delegado 
Eduardo Prado (DC), ex-
plica que o requerimen-
to foi apresentado pelo 
parlamentar Delegado 
Humberto Teófilo (PSL), 
e aprovado por todos os 
membros da comissão. 

Prado informa que os 
parlamentares da co-

missão também pode-
rão se dirigir ao secre-
tário, com indagações 
a respeito da pasta de 
Segurança Pública.

De acordo com Hum-
berto Teófilo, 70% dos 
municípios não possuem 
delegados titulares. “Das 
246 cidades do estado, 
176 fazem parte desse 
déficit. No total, 22 dele-
gados chegam a acumu-

lar até sete municípios 
como área de atuação, 
contrariando a Lei Esta-
dual 16.901/10, que pro-
íbe o acúmulo de mais de 
duas comarcas além da 
titular”, afirma.

O encontro poderá ser 
acompanhado ao vivo pela 
TV Alego, no canal 3.2 da 
TV Aberta ou no canal 8 da 
Net. e ainda pelo Youtube 
e pelo site oficial da Casa.
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Governo de Goiás inicia processo 
regularização da Vila São João

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Agência Goiana 

de Habitação (Agehab), 
começou nesta sexta-
-feira (04/09), o processo 
de regularização fundiá-
ria da Vila São João, em 
Senador Canedo, com le-
vantamento topográfico 
da área. O presidente da 
Agehab, Lucas Fernandes, 
acompanhou a equipe no 
início dos trabalhos de 
campo no bairro.

“Estamos cumprindo 
a determinação do go-
vernador Ronaldo Caia-
do de avançar com o 
programa de regulariza-
ção fundiária. Aqui as fa-
mílias esperam há mais 
de 20 anos pela legali-
zação de seus imóveis”, 
destaca Lucas Fernan-
des. A regularização vai 
beneficiar com escritura 
mais de 200 famílias.

Na Vila São João, o 
presidente da Agehab 

percorreu várias ruas do 
bairro com a equipe téc-
nica, que detalhou os 
procedimentos a serem 
executados no processo 
de regularização fundiá-
ria, que começa com o 
levantamento topográ-
fico. A parte de mapea-
mento da área do bair-
ro e dos imóveis está a 
cargo da empresa Hel-
mert Engenharia e Ae-
rolevantamentos Ltda, 
contratada por meio de 
licitação, que realiza o 
trabalho com drone.

A previsão é que a par-
te técnica seja concluída 
até o final do ano, junta-
mente com a elaboração 
do projeto urbanístico, 
para aprovação na Prefei-
tura e registro em cartó-
rio. Segundo o presidente 
da Agehab, a intenção é 
concluir todos os proce-
dimentos técnicos com 
muita agilidade para em 
janeiro próximo avançar 

para a segunda fase, 
que é a do cadastra-
mento das famílias.

Ele destaca que a equi-
pe da Agehab está empe-
nhada em cumprir a meta 
estabelecida pelo gover-
nador Ronaldo Caiado de 
beneficiar 15 mil famílias 
com escrituras até o final 
da gestão, em 2022.

Acompanharam o pre-
sidente na ação, o secre-
tário Geral da Agehab, 
Adriano Carvalho, o di-
retor de Desenvolvimen-
to Institucional e Coo-
peração Técnica, Lucas 
Gouveia; o gerente de 
Regularização Fundiária, 
Ernesto Tedesco, e a ar-
quiteta da Agência, Paula 
Borges, além dos técnicos 
da empresa contratada.

Garantia da 
escritura

A história da Vila São 
João teve início com o 

processo de ocupação da 
área, que remonta ao final 
dos anos 1990 e início de 
2000. O loteamento foi 
aprovado há 16 anos e 
está todo consolidado em 
uma área de proprieda-
de do Estado, de 244 mil 
metros quadrados.

O gerente de Regu-
larização Fundiária da 
Agehab, Ernesto Tedes-
co, esclarece que existe 
um registro em cartório 
com o parcelamento da 
área, mas que ele não 
condiz com a realidade. 
É isso que será rigorosa-
mente aferido com o le-
vantamento topográfico. 
“Estamos usando o que 
existe de mais moderno 
em tecnologia e a mais 
adequada para o caso, 
pois determina as infor-
mações de topografia e 
imagens, que ajudam 
a compreender a reali-
dade atual e validar as 
ocupações”, explica Er-

nesto Tedesco.
O processo de regula-

rização fundiária é longo, 
desenvolvido em várias 
etapas. Cumprida toda 
a parte técnica, que en-
globa levantamento to-
pográfico, aprovação dos 
projetos urbanísticos na 
Prefeitura e registro em 
cartório, segue para a fase 
de cadastramento das 
famílias que ocupam a 
área. Esse cadastramento 
é feito por meio de visitas 
domiciliares, com ques-
tionário e documentação 
probatória da forma e 
tempo de ocupação. Elas 
precisam enquadrar-se 
nos critérios da lei de re-
gularização fundiária do 
Estado para atendimento 
com escritura gratuita no 
programa da Agehab.

Dentre os critérios, 
renda familiar de até 
quatro salários mínimos 
e imóvel ocupado de 
até 500 metros quadra-

dos, com uso residencial 
ou misto. Aprovados os 
cadastrados, a Agehab 
emite as escrituras, que 
passam por análise na 
Procuradoria Geral do 
Estado, e são enviadas 
para o registro em car-
tório. Depois de registra-
das, são entregues às fa-
mílias, que conquistam o 
pleno direito de proprie-
dade do imóvel.

Em Senador Canedo 
foram regularizados no 
ano passado 172 imó-
veis. A equipe da Agehab 
está trabalhando na re-
gularização dos bairros 
Jardim das Oliveiras, 
Margarida Procópio, Mo-
rada do Morro, Uirapuru 
e Nova Morada.

Com o programa de 
regularização fundiária 
urbana, o Governo de 
Goiás beneficiou, desde 
2019, em vários muni-
cípios, 1.858 famílias 
com escritura.
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Estimativa é beneficiar mais de 200 famílias do bairro, que nasceu por meio de ocupação de uma área 
do Estado de 244 mil metros quadrados. Presidente da Agehab esteve no local para acompanhar o 

início dos trabalhos de campo. Previsão é que parte técnica seja concluída até o final do ano
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Jardim Tiradentes concentra a maioria dos 
casos ativos de Covid-19 em Aparecida

a partir da testagem 
em massa de pesso-
as para a identifica-

ção de casos de Covid-19, 
a Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia obtém diaria-
mente um mapeamento 
do avanço da doença no 
município. Os dados es-
tão disponíveis em um 
painel eletrônico de aces-
so público no endereço: 
http://www.aparecida.
go.gov.br/covid-19/.

De acordo com os da-
dos analisados nesta 
sexta-feira, 04 de setem-
bro, o bairros com maior 
incidência de casos ati-
vos de Covid-19 na cida-
de atualmente é o Jardim 
Tiradentes, com 70 casos 
ativos, seguido por Cida-
de Vera Cruz com 42; e 
Jardim Buriti Sereno, com 
33 casos. Desde o início 
da pandemia do novo 
Coronavírus, o Buriti Se-

reno configurava sempre 
no topo da lista de casos 
confirmados e ativos.

Na quarta colocação 
está o Jardim Alto Paraíso, 
com 22 ativos; em quinto 
está o Setor Garavelo, com 
22; seguido em 6° do Sítio 
Santa Luzia, com 20; se-
guido pelo Garavelo Resi-
dencial Park com 19 casos; 
e em oitavo lugar está o 
Setor dos Afonsos, com 15 
casos ativos. Na 9ª posição 
está o Setor Cidade Satéli-
te São Luiz, com 14, e em 
décimo está a continua-
ção do Jardim Bela Vista, 
com 12 casos ativos.

 “Desde o início da pan-
demia, Aparecida de Goi-
ânia priorizou a transpa-
rência na divulgação dos 
dados. O acesso a informa-
ções é fundamental para 
que a população possa se 
planejar e se precaver. No 
Painel Covid-19, por exem-

plo, é possível verificar a 
evolução do quadro epi-
demiológico, as taxas de 
ocupação dos leitos de 
UTI, o nível de risco do 
município e a situação 
de cada bairro”, afirmou o 
secretário de Saúde, Ales-
sandro Magalhães.

De acordo com os da-
dos da Secretaria Munici-
pal de Saúde, até a última 
quinta-feira, 03, Aparecida 
registrou 771 casos ativos 
de Covid-19. “O número 

de casos ativos é volátil. 
Muda muito todos os dias. 
Mas, precisamos ficar aten-
tos e ter cuidado, princi-
palmente nos bairros que 
lideram o ranking. O que 
chamamos de casos ativos 
são pessoas que testaram 
positivo para a doença e 
ainda não se recuperaram. 
Ou seja, são potenciais 
transmissores da Covid-19. 
Estão na fase aguda da 
doença”, destacou o se-
cretário de Saúde, Ales-

sandro Magalhães.
No momento, Aparecida 

confirmou 23.755 casos, 
sendo que 22.615 pessoas 
infectadas já estão recupe-
radas e 364 vieram a óbito 
por Covid-19. Após o resul-
tado positivo os pacientes 
passam a ser monitorados 
pela equipe do Telemedici-
na, sendo que os mais vul-
neráveis ao vírus realizam, 
a cada 48h, uma bateria de 
exames laboratoriais para 
análise da evolução da do-

ença, evitando assim o ris-
co de agravamento rápido 
e óbito. Até às 17h desta 
quinta-feira, 03, haviam 
77 leitos de UTI para Co-
vid-19 ocupados e a taxa 
girava em torno de 60%.

Ranking – No total, 
151 bairros da cidade 
têm registros de casos 
confirmados e ativos de 
Covid-19. Todos eles po-
dem ser conferidos no 
painel Covid-19 no site da 
Prefeitura de Aparecida.

os três bairros que lideram o ranking 
de mais registros de casos ativos em 
Aparecida são: Jardim tiradentes, com 
70; Cidade Vera Cruz, com 42; e Jardim 
buriti sereno, com 33 casos ativos
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sacolas retornáveis

Pandemia aumenta venda de ecobags
Com o receio de contrair a 
Covid-19, muitos consumi-
dores que não eram adep-
tos das sacolas retornáveis 
para carregar suas com-
pras de supermercado mu-
daram o hábito.  Isso pode 
ser visto no aumento da 
comercialização de ecoba-
gs nas unidades do Bretas 
em Goiás e Minas Gerais. 
Entre os meses de abril a 
agosto deste ano em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado, a rede regis-
trou um aumento de 338% 
nas vendas do produto.

“Com a pandemia, ob-
servamos oportunidades 
na venda de sacolas retor-
náveis e passamos a incen-
tivar ainda mais o consu-
mo em nossas lojas. Antes 
os clientes utilizavam mui-
tas caixas de papelão e sa-
colas plásticas. Porém, com 
os riscos de contaminação 
desses materiais e por ser 

mais difícil a higienização 
dos mesmos, os próprios 
clientes enxergaram 
as sacolas retornáveis 
como uma opção mais 
prática e segura”, explica 
o Gerente Regional do 
Bretas, Nisvan Caldas.

Para fomentar as ven-
das e aproveitar esse novo 
comportamento do con-
sumidor, a rede foi mais 
criativa na exposição do 
produto. “Agora, temos sa-
colas retornáveis disponí-
veis em toda a frente de 
caixa, facilitando na hora 
da compra”, completa.

A empresária Divanir 
Rosa Duarte Almeida de 
Lima revela que sempre 
usa sacolas retornáveis e já 
tem uma coleção em casa. 
“As sacolas retornáveis são 
mais resistentes. Sou mui-
to adepta da reciclagem 
e com os cuidados com 
o meio ambiente. As op-

ções com estampagens 
diferenciadas, como as 
do Bretas, nos estimu-
lam a usar”, afirma. 

Limpeza
É fundamental a higie-

nização da sacola retor-
nável após o uso. Depois 
de guardar as compras, o 
consumidor deve imedia-
tamente lavar as sacolas 

reutilizáveis com água 
e sabão para evitar que, 
eventualmente, o vírus 
permaneça naquela super-
fície. Ou, se preferir e o ma-
terial da sacola permitir, o 
consumidor pode borrifar 
álcool a 70% ou uma mis-
tura de água sanitária e 
água e, em seguida, secar 
com um lenço de papel 
ou guardanapo.

Futuro melhor
Além oferecer pratici-

dade para o consumidor, 
na compra das ecob-
gas nas lojas do Bretas, 
o consumidor ajuda ao 
próximo. Vinte centavos 
de cada sacola vendida 
são destinados às ações 
sociais da Cencosud, com 
foco na qualidade de vida 
e bem-estar da popula-
ção com mais de 50 anos.

O uso da sacola higie-
nizada é também uma 
medida de preservação 
ecológica. Um estudo 
da Breaking the Plastic 
Wave (Quebrando a Onda 
dos Plásticos), realizado 
pela Fundação Ellen Ma-
cArthur e Universidade 
de Oxford, mostra que o 
volume de plástico exis-
tente nos oceanos qua-
druplicará, atingindo em 
2040 a marca de 600 mi-
lhões de toneladas. Atu-

almente, só no Brasil são 
produzidas 11 toneladas 
de plástico todos os anos.

Sobre o Bretas
Fundado em 1954, 

o Bretas está entre as 
maiores redes super-
mercadistas do País, 
com 81 lojas, 12 postos 
de combustíveis, e cinco 
Centros de Distribuição, 
em Minas Gerais e Goiás. 
Desde 2010 integrou-se 
a Cencosud, um dos prin-
cipais grupos varejistas 
do mercado sulameri-
cano com presença na 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e Peru, e um 
escritório comercial na 
China. No Brasil, o Bre-
tas conta com cerca de 
8 mil colaboradores que 
trabalham para oferecer 
aos clientes qualidade e 
serviço a preços justos. 
www.bretas.com.br
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EnEm 2020

Inscrições para certificadores 
começam na quarta-feira, 9

O c a d a s t r a m e n t o 
destina-se a servi-
dores públicos fe-

derais e professores das 
redes públicas estaduais 
e municipais. O Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) pu-
blicou, nessa sexta-feira 
(4), no Diário Oficial da 
União, o Edital nº 64 de 
chamada pública. As ins-
crições podem ser feitas 
no seguinte endereço na 
internet: certificadores.
inep.gov.br ou no apli-
cativo móvel, disponí-
vel nas principais lojas 
de aplicativos.

“Para realizar a inscri-
ção, o candidato deverá 
atender aos requisi-
tos descritos no edital, 
como: ser servidor pú-
blico, efetivo e em exer-
cício, do Executivo Fe-
deral ou ser docente, em 

exercício, das redes pú-
blicas de ensino estadu-
ais e municipais e estar 
devidamente registrado 
no Censo Escolar 2019; 
ter formação mínima 
em ensino médio; não 
estar inscrito como par-
ticipante no Enem 2020; 
não ter cônjuge, compa-
nheiro ou parentes de 
até 3º grau inscritos no 
Enem 2020; e possuir 
smartphone ou tablet, 
com acesso próprio à in-
ternet móvel”.

Entre as atribuições, 
os servidores vinculados 
à RNC deverão certificar 
in loco, sob demanda do 
Inep, a efetiva e correta 
realização dos proce-
dimentos de aplicação 
nos dias de realização 
do exame; registrar, em 
sistema eletrônico, as 
informações coletadas 
com base em sua atua-

ção; e informar ao ins-
tituto possíveis incon-
sistências identificadas. 
Segundo o Inep, o ca-
dastramento prévio não 
garante a inscrição para 
atuação como certifica-
dor no Enem 2020.

Os convocados deve-
rão participar de uma 
capacitação a distância 
promovida pelo Inep para 
divulgação de normas, 
procedimentos e critérios 
técnicos da RNC. Eles só 
serão considerados aptos 
somente após a partici-
pação e a aprovação nas 

atividades desenvolvidas 
no curso de capacitação, 
com no mínimo 70% de 
aproveitamento.

A atividade desenvol-
vida pelo certificador terá 
o valor de R$ 342 por dia. 
A remuneração se enqua-
dra em atividade prevista 
no anexo do Decreto n.º 
6.092, de 2007 (elabora-
ção de estudos, análises 
estatísticas ou relatórios 
científicos de avaliação), 
equiparando-se ao valor 
da hora do servidor pú-
blico do Poder Executivo 
Federal, de R$ 28,50.

De acordo com o cro-
nograma previsto no 
edital, o resultado da 
chamada pública e o en-
dereço eletrônico com a 
relação da homologação 
das inscrições e dos co-
laboradores convoca-
dos para realizar o cur-
so de capacitação serão 
divulgados no Diário 
Oficial da União, no dia 
14 de outubro.

O documento estabe-
lece, ainda, que os certi-
ficadores selecionados 
deverão, obrigatoriamen-
te, nos dias de atuação, 

portar álcool em gel e 
usar máscaras para pro-
teção contra a covid-19. 
As máscaras poderão ser 
artesanais ou industriais 
e deverão ser utilizadas 
ao longo da aplicação e 
trocadas quando ficarem 
úmidas ou a cada qua-
tro horas. Será proibida 
a entrada do certifica-
dor no local de aplica-
ção sem a máscara de 
proteção facial. O Enem 
impresso está marcado 
para os dias 17 e 24 de 
janeiro de 2021. *Com 
informações do Inep

As inscrições para a rede Nacional de 
Certificadores (RNC), a fim de atuação 
em atividades de certificação dos 
procedimentos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2020, 
começam na próxima quarta-feira 
(9) e vão até o dia 29 deste mês
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Pandemia piorou quadro e procura 
em alguns casos está em 50%
Os números parciais de 
cobertura vacinal para 
2020 indicam que a pan-
demia pode ter reduzido 
ainda mais a procura por 
imunização no País. Da-
dos preliminares do Mi-
nistério da Saúde obtidos 
pelo Estadão apontam 
que a maioria das vaci-
nas infantis registrou, 
no primeiro semestre do 
ano, coberturas na faixa 
dos 50% a 60%.

A cobertura da BCG 
para o período de janeiro 
a junho está em apenas 
57,4%. A da poliomielite 
alcançou somente 59,5%. 

A da tríplice viral, que 
protege contra sarampo 
e outras duas doenças, 
está em 64,3%. A dose 
da vacina da hepatite B 
dada aos recém-nasci-
dos teve apenas 50,5% 
da meta alcançada.

Os dados ainda não 
são os finais pois os ges-
tores municipais, res-
ponsáveis por executar 
as ações de vacinação, 
têm até março do ano 
seguinte para registrar 
no sistema federal todas 
as doses aplicadas. Mas 
especialistas em imuni-
zação e o próprio Minis-

tério da Saúde já veem o 
cenário com preocupa-
ção. A pasta prepara uma 
campanha de multivaci-
nação para outubro para 

tentar colocar em dia as 
doses em atraso.

Para Isabella Ballalai, 
vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Imu-

nizações (SBIm), mesmo 
com o prazo prolongado 
dado aos gestores, é in-
comum ver coberturas 
tão baixas nesta época 
do ano. “Mesmo que eles 
tenham meses para no-
tificar, os índices parciais 
não costumam destoar 
tanto dos que vemos no 
fim do ano. Acredito que 
tenha um impacto, sim, 
da pandemia. Muitos es-
tão adiando a vacinação 
com medo do vírus”, diz.

O medo dos pais de 
levarem as crianças aos 
postos de saúde em meio 
à pandemia é a princi-

pal razão para as baixas 
coberturas, diz. Mas pro-
blemas nas notificações 
das doses dadas também 
podem estar afetando os 
números. “Os sistemas de 
registro são complexos, 
nem sempre funcionam. 
No meio da pandemia, 
a prioridade de atendi-
mento era outra e pode 
ser que algumas doses 
dadas não tenham sido 
notificadas ainda”, ex-
plica Alessandro Chagas, 
assessor técnico do Con-
selho Nacional de Se-
cretarias Municipais de 
Saúde (Conasems).
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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 Veron comanda virada do 
Palmeiras sobre Red Bull Bragantino

Gabriel Veron, de 18 
anos recém-comple-
tados, foi o protago-

nista neste domingo (6) da 
vitória do Palmeiras sobre 
o Red Bull Bragantino, por 
2 a 1, pela oitava rodada 
da Série A do Campeonato 
Brasileiro. O jovem atacan-
te, que não atuava há seis 
meses, devido a uma gra-
ve lesão muscular, saiu do 
banco para marcar um gol 
e dar o passe para outro, já 
nos acréscimos.

Com os três pontos con-
quistados no estádio Nabi 
Abi Chedid, em Bragança 
Paulista (SP), o Verdão foi 
a 13 pontos, subiu para a 
quarta posição na tabela e 
ganhou moral para o clássi-
co diante do Corinthians, na 
próxima quinta-feira (10), às 
19h15 (horário de Brasília), 
na Neo Química Arena. O 
Bragantino, com o recém-
-contratado Maurício Bar-
bieri no comando da equipe, 
segue com seis pontos, na 
18ª colocação, na zona de 
rebaixamento. O time do 

interior paulista visita o São 
Paulo na quarta-feira (9), 
também às 19h15.

A temperatura de 29ºC 
e a baixa umidade em Bra-
gança Paulista (SP) impac-
taram o rendimento em 
campo no primeiro tempo. A 
melhor chegada do Palmei-
ras foi em uma cobrança de 
falta do meia Zé Rafael, que 
raspou a trave do Braganti-
no, aos 38 minutos. O Massa 
Bruta respondeu no lance 
seguinte, em chute de Artur, 
ex-atacante do próprio Ver-
dão, da entrada da área, que 

passou ao lado do gol.
A etapa final começou 

mais animada. Aos três mi-
nutos, após cruzamento do 
meia Gabriel Menino, Ma-
tías Viña desviou de cabe-
ça para as redes, mas a ar-
bitragem viu impedimento 
do lateral do Palmeiras. 
Cinco minutos depois, o 
Bragantino abriu o marca-
dor no Nabi Abi Chedid, O 
atacante Claudinho bateu 
da entrada da área, a bola 
desviou no zagueiro Gus-
tavo Gómez e encobriu o 
goleiro Weverton.

Aos 20 minutos, com o 
Verdão perdido em cam-
po, Vanderlei Luxemburgo 
mexeu no time. O técnico 
substituiu o defensor Mayke 
pelo atacante William, pu-
xando Gabriel Menino para 
a lateral direita. Trocou, tam-
bém, o atacante Wesley por 
Gabriel Veron. As mudanças 
funcionaram. Três minutos 
depois, Menino recebeu na 
direita, cruzou na medida 
para Veron, de cabeça, dei-
xar tudo igual

A virada do Palmeiras 
saiu nos acréscimos, nova-

mente, com a participação 
do banco de reservas. Aos 
48 minutos, o meia Rapha-
el Veiga - que entrou no lu-
gar de Lucas Lima - lançou 
Gabriel Veron, que deixou 
William livre, e sem goleiro, 
garantiu a vitória alviverde.

Show de expulsões
No sábado (5), o Santos 

foi à Arena Castelão, em 
Fortaleza, e superou o Ce-
ará por 1 a 0. A vitória teve 
a marca de dois ex-jogado-
res do Vozão. Logo aos oito 
minutos, o atacante Ma-

rinho fez boa jogada pela 
direita e cruzou. A bola 
passou por toda a área e 
sobrou para o lateral Feli-
pe Jonathan, que dominou 
na esquerda e bateu cru-
zado, no canto do goleiro 
Fernando Prass.

A segunda etapa foi 
marcada por muitas expul-
sões. Após uma falta do la-
teral Samuel Xavier sobre 
Marinho, o zagueiro santis-
ta Luan Peres foi reclamar 
com o defensor do Ceará. 
Resultado: Luan e Samuel 
foram colocados para fora. 
O lateral cearense Bruno 
Pacheco e o volante Ali-
son, do Peixe, também 
deixaram o jogo. Depois 
do apito final, o técnico 
Guto Ferreira e o meia 
Leandro Carvalho, ambos 
do Vozão, foram reclamar 
com a arbitragem e rece-
beram o vermelho.

Com a vitória, o Santos 
assumiu o sétimo lugar, com 
11 pontos, enquanto o Cea-
rá, com 10 pontos, é o nono. 
Ambos podem ser ultrapas-
sados com a sequência da 
rodada. Na quarta-feira (9), 
o Peixe reencontra Jorge 
Sampaoli, hoje técnico do 
Atlético-MG, às 21h30, na 
Vila Belmiro. Já na quinta-
-feira (10), o Vozão vai a Por-
to Alegre encarar o Interna-
cional, às 19h15.

Após seis meses 
parado, jovem fez 
gol e deu passe 
na vitória por 2 a 1 Ce
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