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ElEiçõEs

Convenção do MDB oficializa candidatura 
de Ludmila Cozac a prefeita de Ipameri

o MDB oficializou a 
candidatura de Lud-
mila Cozac a prefeita 

de Ipameri e do vice, Dou-
glas Troncha (PSB), duran-
te convenção realizada de 
forma digital na tarde desta 
segunda-feira, 7. A coligação 
“Ipameri em Boas Mãos” 
conta ainda com as siglas 
do PSD e Solidariedade.

Duas vezes eleita vere-
adora pela cidade e ocu-
pando a presidência da 
Câmara Municipal por três 
anos consecutivos, a pro-
fessora, gestora pública e 
produtora rural ficou mui-
to grata e honrada com a 
confirmação de seu nome 
na chapa majoritária.

“Agora, vamos continuar 
o trabalho que estamos fa-
zendo em Ipameri para no 
dia 27 de setembro iniciar-
mos com muito otimismo, 
respeito e determinação a 
nossa campanha eleito-
ral, que será propositiva, 
engajada e que contará 

com a participação popu-
lar”, diz a emedebista.

Douglas Troncha res-
saltou a importância da 
coligação “Ipameri em 
Boas Mãos” e reforça que 
o nome não foi escolhido 
à toa. “Nossa cidade pre-
cisa voltar a sorrir e para 
isso temos um time pre-
parado, que representa a 
renovação e a nova polí-
tica”, disse o vereador e 
candidato a vice-prefeito.

A chapa conta com 34 
pré-candidatos a verea-
dores. “Estamos com um 
time forte, cheio de pesso-
as competentes, do bem e 
que amam nossa querida 
Ipameri”, afirma Ludmila

De acordo com o pre-
sidente do PSD de Ipa-
meri, Delci Elias, o apoio 
do partido a Ludmila é 
por acreditar que ela e o 
Douglas são as melhores 
opções para comandar 
nossa cidade pelos próxi-
mos quatro anos.

A coligação “Ipameri em boas mãos”, composta pelos partidos mdb, solidariedade, Psd e Psb, também 
formalizou a candidatura do vereador douglas troncha a vice e de 34 candidatos a vereadores
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Em EntREvista

Gustavo Mendanha pontua o avanço de Aparecida 
“Administro a cidade no 
melhor momento que ela 
vive. Meu maior desafio 
é ser criativo e fazer uma 
melhor gestão”. Essa foi 
a afirmação do prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, em 
entrevista ao jornalista 
Edmilson Santos, da rádio 
Difusora, na manhã desta 
terça-feira, 08.

Sobre a disputa elei-
toral, o prefeito destacou 
que a população conhece 
o seu trabalho.  “Uma ges-

tão bem feita com aprova-
ção da população tende 
a não ter uma oposição 
muito forte. Eu tenho um 
trabalho comprovado. O 
desafio agora é mostrar 
que podemos dar sequên-
cia. Mas o maior desafio é 
para quem quer disputar 
eleição comigo, que não 
vive em Aparecida ou que 
não conhece a cidade”, su-
blinhou Gustavo.  

Para o prefeito, a cidade 
tem uma característica di-
ferente de outros momen-

tos. “Aparecida conseguiu 
sua independência na área 
da saúde, da educação e 
na área do trabalho. Hoje 
vivemos um grande mo-
mento. Temos orgulho de 
dizer que moramos em 
Aparecida. Esse é um case 
da cidade. Conquistamos 
recursos em várias áreas e 
fizemos muito”, afirmou.

Gustavo Mendanha será 
oficializado como candida-
to a reeleição em conven-
ção do MDB marcada para 
o dia 15 de setembro. O 

ato deve reunir de forma 
virtual importantes no-
mes da política goiana e 
do país. “Eu espero ser es-
colhido [pelo MDB] e dar 
sequência ao trabalho que 
temos realizado”, afirmou o 
prefeito. A previsão é que a 
base de apoio à reeleição do 
emedebista tenha 19 parti-
dos. Desde o início do perí-
odo das convenções em 31 
de agosto, cinco partidos - 
PSB, Patriotas, PSDB, PV e 
DC - já oficializaram apoio 
à sua reeleição.
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telejornal 

Parceria TV Alego e TBC

Fruto de uma parce-
ria inédita entre a 
Assembleia Legisla-

tiva de Goiás (Alego) e a 
TV Brasil Central (TBC), o 
novo Jornal da Manhã da 
TV Alego estreou na ma-
nhã desta terça-feira, 08, e 
contou com a participação, 
ao vivo, do presidente da 
Casa, deputado Lissauer 
Vieira (PSB). A partir de 
agora, o novo telejornal 
será transmitido pelas 
duas emissoras, de terça 
a sexta-feira, às 7h30, e 
alcançará de forma simul-
tânea os 246 municípios 
goianos. De acordo com o 
chefe do Poder Legislativo, 
uma iniciativa extrema-
mente positiva que visa 
reforçar as ações de trans-
parência do Parlamento 
goiano, além de aproximar 
ainda mais os cidadãos da 
Casa de Leis.

“Para nós é uma alegria 
enorme participar dessa 
estreia, resultado de uma 
grande parceria e que, com 
certeza, renderá muitos 
frutos para a nossa popu-
lação. Ficamos extrema-
mente honrados de fazer 
parte dessa história e des-
se marco da nossa gestão, 

que tem como um dos pi-
lares a transparência. Que-
remos com esse novo pro-
jeto aproximar ainda mais 
toda a nossa população 
da Assembleia Legislativa. 
Vejo que é fundamental 
para a nossa democracia 
que as pessoas conheçam 
as ações do Poder Legisla-
tivo”, ressaltou Lissauer.

Durante sua participa-
ção no novo telejornal, 
o presidente da Alego 
também destacou outras 
realizações importantes 
relacionados ao Poder Le-
gislativo, como a implanta-
ção das sessões híbridas e 
a construção da nova sede 
da Casa de Leis. Segundo 
ele, conquistas que ficarão 
como um legado para o 
Parlamento goiano.

“Diante dessa grave 
pandemia tivemos que 
nos reinventar e adotamos 
as sessões remotas e, ago-
ra, as sessões híbridas para 
darmos continuidade aos 
nossos trabalhos parla-
mentares. Outra conquista 
que considero extrema-
mente importante foi a re-
tomada das obras da nova 
sede da Alego, que estava 
paralisada há alguns anos 

e graças ao trabalho rea-
lizado pelas gestões dos 
ex-presidentes, Helio de 
Sousa e José Vitti e, tam-
bém através do nosso to-
tal empenho, foi reiniciada. 
Com certeza, legados que 
ficarão para a história do 
Legislativo goiano”, frisou.

Ainda durante sua par-
ticipação no Jornal da 
Manhã, o presidente Lis-
sauer analisou o cenário 
das eleições municipais 
desse ano e afirmou que 
a expectativa é de que 
as sessões ordinárias 
continuem registrando 
quórum positivo, mesmo 
durante o período elei-
toral. De acordo com ele, 
o sistema remoto de de-
liberação adotado pela 
Casa contribuirá para 
isso, uma vez que, os de-
putados, mesmo de suas 
bases eleitorais, poderão 
discutir e votar as maté-
rias de forma virtual.

“Sabemos que as elei-
ções desse ano serão to-
talmente atípicas, sem o 
contato físico com o eleitor, 
sem aproximação direta 
com a sociedade e os can-
didatos terão que se adap-
tar a essa nova realidade. 

Já no âmbito do Poder 
Legislativo, vejo que não 
teremos problemas com 
relação ao quórum dos de-
putados, graças ao sistema 
remoto que implantamos 
e que vai permitir que eles 
participem das sessões de 
forma virtual, seja de suas 
bases eleitorais ou escritó-
rios políticos. A presença 
dos deputados durante o 
período eleitoral sempre 
foi uma preocupação de 
todas as Mesas Direto-
ras, mas esse ano, por 
conta das sessões híbri-
das e remotas, não tere-
mos problemas quanto a 
isso”, salientou.

Parceria
A veiculação de forma 

conjunta do novo Jornal 
da Manhã da TV Alego é 
resultado do acordo efeti-
vado em maio desse ano, 
por meio da assinatura 
de um aditivo a termo de 
cooperação técnica que 
estabelece uma parceria 
mútua entre a Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) e a rede Agência 
Brasil Central (ABC).

O documento prevê 
o desenvolvimento de 
um conjunto de ações 
na área de comunicação, 
como execução de pro-
gramas, projetos, produ-

ções jornalísticas, além 
do compartilhamento de 
conteúdo entre as duas 
televisões. O convênio 
havia sido assinado em 
23 de maio de 2018, com 
vigência até 22 de maio 
de 2020, portanto estava 
prestes a expirar. Com a 
assinatura do termo adi-
tivo, fica prorrogado por 
mais dois anos, ou seja, 
até 22 de maio de 2022.

O novo telejornal vai 
ao ar de terça a sexta-
-feira, às 7h30, pela TV 
Alego canal 3.2 na TV 
aberta e pela TV Brasil 
Central pelo canal 13 ou 
na NET pelo canal 520.

“É fundamental que as pessoas conheçam as ações do 
Poder Legislativo”, afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lissauer Vieira, nesta terça-feira, 
8, durante estreia do novo telejornal da Alego
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senador canedo

General Mourão recebe pré-candidatos do PRTB de 
Goiás e garante presença para reforçar campanhas 
O Diretório Regional do 
PRTB, presidido por De-
nes Pereira, acompanhou, 
neste domingo, 6, em 
Brasília, comitiva de pré-
-candidatos a prefeito e 
vice-prefeito em reunião 
com o vice-presidente 
da República, o general 
Hamilton Mourão, líder 
maior da legenda. No en-
contro, Mourão reafirmou 
seu apoio e confirmou 
presença no estado para 
ajudar nas campanhas do 
partido nas eleições mu-
nicipais deste ano. 

“Fomos recebidos 
com algumas das lide-
ranças que temos em 

Goiás e que vão disputar 
cargos nestas eleições. 
Recebemos o apoio, gra-
vamos vídeos e fizemos 
fotos para mostrar que 
nosso vice-presidente 
acompanhará de todas 
as formas nossas campa-
nhas. Mourão é um gran-
de incentivador e apoia-
dor das candidaturas do 
PRTB aqui no estado”, dis-
se Denes Pereira.

Um dos participantes 
foi o deputado estadual 
Julio Pina, pré-candidato 
a prefeito de Senador Ca-
nedo pelo PRTB. “A candi-
datura de Pina foi trata-
da pela direção nacional 

como uma das priorida-
des, junto com a do dou-
tor Rogério Rezende, de 
Itumbiara”, disse Denes. 
Segundo ele, Mourão está 
convocando para reuniões, 
a exemplo dos de Goiás, os 
principais pré-candidatos 
de cada estado.

“Fomos recebidos e 
Mourão reafirmou seu 
apoio e confirmou pre-
sença nas campanhas do 
PRTB nestas eleições, in-
clusive na de Senador Ca-
nedo. Saí de lá com mais 
disposição para liderar 
esse projeto que estamos 
propondo para a nossa ci-
dade”, comemorou Pina.

Di
vu

lg
aç

ão



4 quarta-feira, 9 de setembro de 2020cidades

saúde

Trabalhadores da construção civil 
recebem atendimento odontológico 

O Brasil é o país que 
mais tem cirurgi-
ões-dentistas no 

mundo. São mais 250 mil, 
o que representa cerca de 
11% dos profissionais do 
mundo. Porém, somente 
cerca de 15% dos brasilei-
ros costumam visitar o es-
pecialista regularmente e 
outros 24 milhões afirmam 
nunca ter entrado em um 
consultório odontológico. 
Os dados da Comissão Na-
cional de Convênios e Cre-
denciamentos ligam um 
alerta sobre a necessidade 
de conscientizar a popu-
lação sobre a importância 
de frequentar o dentista, 
já que a saúde bucal tam-
bém tem relação com do-
enças cardíacas, além de 
influenciar na autoestima 
e no relacionamento en-
tre as pessoas.

A dificuldade em conci-
liar o horário de trabalho 
e o agendamento de uma 
consulta, reduz a frequên-
cia regular dos brasileiros 
aos consultórios odontoló-
gicos. Por isso, empresas da 
construção civil, em parce-
ria com o Serviço Social da 
Indústria da Construção no 
Estado de Goiás (Seconci 
Goiás) e o Serviço Social 
da Indústria (SESI), viram a 

necessidade de atender os 
colaboradores no próprio 
canteiro de obra, disponi-
bilizando unidades móveis 
odontológicas. No mês de 
setembro, por exemplo, 
será a vez dos colaborado-
res da obra do residencial 
Gaia Consciente Home, 
empreendimento da Cons-
ciente Construtora e Incor-
poradora, receberem aten-
dimento odontológico, na 
unidade móvel, disponibi-
lizada para a empresa.

O analista de departa-
mento pessoal da cons-
trutora, Bruno Augusto 
Ferreira, já participou da 
iniciativa por três anos e 
aprova a praticidade. “É 
algo que facilita a vida 
dos colaboradores porque 
acontece dentro do nosso 
local de trabalho e não 
precisamos sair e perder 
um tempo de trabalho 
para resolver essa questão. 
Além disso, não tem cus-
tos”, detalha o analista.

A unidade móvel odon-
tológica é equipada para 
realizar alguns procedi-
mentos, como restaura-
ções, profilaxia, tartarecto-
mia, extrações e urgências 
odontológicas. Na espe-
cialidade de endodontia 
(canal), o colaborador é 

encaminhado para realizar 
o procedimento na sede 
do Seconci Goiás, localiza-
da no Jardim América. As 
especialidades não ofere-
cidas pelo Seconci são en-
caminhadas ao SESI.

Segundo o coordena-
dor de responsabilidade 
social da Consciente, Fe-
lipe Inácio Alvarenga, a 

iniciativa foi pensada jus-
tamente para atender os 
colaboradores que, mui-
tas vezes, não tem tempo 
para ir ao dentista devido 
a correria do cotidiano. “O 
atendimento realizado na 
unidade móvel e na sede 
do Seconci é gratuito e 
fica bem mais em conta 
para os colaboradores”, 

destaca Felipe.
Em 2019, a unidade mó-

vel instalada no canteiro 
de obras do Planet Cons-
ciente Home, que já foi en-
tregue neste ano, teve 120 
trabalhadores atendidos, 
292 consultas realizadas 
e 114 tratamentos conclu-
ídos. A construtora é filiada 
ao Seconci desde 1991, 

ano de fundação desta en-
tidade, e mantém parceria 
com as unidades móveis 
do Sesi desde 1993.

Pandemia
Diante do cenário atual 

marcado pela pandemia 
da Covid-19, a coorde-
nadora odontológica do 
Serviço Social da Indústria 
da Construção no Estado 
de Goiás (Seconci Goiás), 
Daniela Figueiró, destaca 
que todos os protocolos 
de segurança preconiza-
dos pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para atendimento 
odontológico são seguidos 
na unidade móvel.

Daniela ainda afirma 
que o objetivo da iniciativa 
é levar a saúde bucal aos 
colaboradores no canteiro 
de obras evitando assim o 
deslocamento, oferecendo 
um atendimento de quali-
dade. “Além disso, o proje-
to diminui o absenteísmo 
dos colaboradores com 
dores que impossibilitam 
o desempenho de suas 
funções”, explica a coorde-
nadora do Seconci. 

Para disponibilizar esse 
tipo de atendimento aos 
colaboradores, as constru-
toras interessadas, devem 
entrar em contato com a 
coordenação do projeto 
pelo e-mail coord.odon-
to@seconcigoias.com. “Os 
requisitos para instalação 
da unidade móvel odon-
tológica são: a empresa 
ser associada ao Secon-
ci, espaço coberto com-
patível com o tamanho 
da unidade, com ponto 
de energia, água e esgo-
to para o seu funciona-
mento”, detalha Daniela. 

Para atender os trabalhadores 
nos canteiros de obras, iniciativa 
da Consciente Construtora e 
Incorporadora e do seconci 
Goiás seguirá novos protocolos 
de biossegurança para evitar 
contaminação pela Covid-19 
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OperaçãO candOmbá

R$ 5 milhões em multas e equipamentos
Em duas semanas de ações 
intensificadas no combate 
ao parcelamento irregular 
de solo em Área de Pre-
servação Ambiental (APA) 
de Pouso Alto, a Operação 
Candombá contabiliza 
R$ 5.005.000 em multas 
aplicadas na região da 
Chapada dos Veadeiros. 
As ações, que tinham 
como objetivo principal 
o combate à especulação 

imobiliária, foram finali-
zadas nesta sexta-feira 
(04/09), no município de 
Alto Paraíso de Goiás.

Em campo, além das 
equipes de fiscalização da 
Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad), 
agentes da Delegacia 
Estadual de Repressão a 
Crimes Contra o Meio Am-
biente (Dema), da Polícia 

Civil, também atuaram no 
combate aos diversos ti-
pos de crimes ambientais 
identificados na região. 
Além de autuações e apli-
cação de multas, equipa-
mentos como tratores, 
retroescavadeira, pá car-
regadeira e motosserras 
foram apreendidos.

A Operação Candombá 
leva o nome de uma ve-
getação típica do Cerrado, 

também conhecida como 
Planta do Fogo, com for-
te ocorrência na região 
do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros 
(PNCV). Entre os crimes 
ambientais alvos da fisca-
lização é observada, prin-
cipalmente, a abertura de 
parcelamentos irregulares 
do solo para fim urbano 
dentro de áreas destinadas 
apenas para uso rural.
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Confira algumas orientações da SMS para aumentar a proteção aos idosos contra a Covid-19:
sempre usar máscaras e higienizar as mãos com água e sabão, e, se não for possível, usar o álcool gel;
Não descuidar do acompanhamento médico de rotina, incluindo vacinas e tratamentos de doenças;
manter uma boa alimentação;
sempre que possível, monitorar os índices de colesterol e glicose por meio de exames;

manter ao máximo possível o distanciamento social;
Fazer exercícios físicos;
dormir bem;
A qualquer suspeita da Covid-19 deve-se procurar imediatamente uma Ubs ou UPA para atendimento 
médico.

Proteção Para os idosos

saúde

Idosos são os mais afetados pela 
Covid-19 em Aparecida de Goiânia

segundo dados da 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de 

Aparecida de Goiânia re-
ferentes até a última ter-
ça-feira, 1º de setembro, 
os idosos, grupo de risco 
para a Covid-19, são os 
mais infectados pelo Co-
ronavírus e têm também 
o maior índice de morta-
lidade no município. Os 
números reforçam o aler-
ta da SMS para que os 
idosos redobrem os cui-
dados preventivos, prati-
quem o distanciamento 
social e procurem assis-
tência médica em caso 
de suspeita da Covid-19 
já nos primeiros sintomas 
para evitar o agravamen-
to da infecção.

Os dados foram apre-
sentados na última reu-

nião do Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento 
ao novo Coronavírus de 
Aparecida de Goiânia, 
que é coordenado pelo 
secretário de Saúde do 
município, Alessandro 
Magalhães e conta com 
membros das secreta-
rias municipais, Ministé-
rio Público do Estado de 
Goiás, Câmara de Verea-
dores, Defensoria Públi-
ca, OAB Subseção Apa-
recida, Associação dos 
Feirantes de Aparecida, 
Associação Comercial e 
Industrial de Apareci-
da de Goiânia (Aciag), 
Sesi/Senai, Sebrae Re-
gional Aparecida e Fe-
deração das Microem-
presas e Empresas de 
Pequeno Porte em Goi-
ás (Femicro-GO)

Idosos: maior 
incidência e 
letalidade

“Aparecida tem mais 
de 578 mil habitantes 
e estima-se que, deste 
total, 6% sejam idosos, 
o que corresponde a cer-
ca de 34 mil indivíduos 
com maior vulnerabi-
lidade ao Coronavírus. 
Contudo, do total de 
contaminados na cidade, 
mais de 9% são pessoas 
acima dos 60 anos. São 
2.197 ocorrências de 
Covid-19 nessa faixa 
etária. Um dado alar-
mante! Proporcional-
mente, esse é o grupo 
com maior quantidade 
de casos da doença e 
toda a sociedade deve 
contribuir para protegê-

-los”, afirma o secretá-
rio municipal de Saúde, 
Alessandro Magalhães.

O gestor informa ain-
da que a maior taxa de 
letalidade está entre as 
pessoas com mais de 80 
anos. “27,74% dos pa-
cientes com essa idade 
que contraem a Covid-19 
evoluem para o óbito. É 
o maior índice. Em ter-
mos comparativos, entre 
pessoas de 30 a 39 anos 
a taxa é 0,15%. Por isso, 
quem tem parentes, ami-
gos ou conhecidos que 
sejam idosos, sobretudo 
quando estes demandam 
mais cuidados, precisa 
redobrar a atenção com 
a higiene, a alimentação 
e a correta manutenção 
dos tratamentos e medi-
cações rotineiros dessas 

pessoas”, enfatiza o se-
cretário, que completa: “a 
rede da SMS está prepa-
rada para acolher, moni-
torar e tratar essas pesso-
as adequadamente, mas 
precisamos da conscien-
tização da população”.

Quanto ao gênero, 47% 
dos infectados pelo ví-
rus em Aparecida são do 
sexo masculino e 53% do 
feminino. Porém, quando 
se trata de dados da mor-
talidade a ordem inverte: 
64% dos óbitos por Coro-
navírus são da população 
masculina e 36% são da 
feminina. Além disso, en-
tre os que evoluem para o 
óbito, a incidência é mui-
to maior nos homens aci-
ma de 80 anos. Enquanto 
21% das mulheres nessa 
faixa etária morrem em 

decorrência da Covid-19, 
a taxa de mortalidade 
entre os homens é 34%.

“Essas informações 
podem indicar, também, 
um dado já conhecido no 
Brasil, de que os homens 
cuidam menos da pró-
pria saúde e costumam 
procurar a assistência 
médica quando já estão 
com um quadro clínico 
agravado, o que dificulta 
o tratamento e reduz as 
chances de cura. Nesse 
momento de pandemia, 
é fundamental buscar o 
atendimento o quanto 
antes para que se tenha 
um diagnóstico precoce 
e os homens precisam se 
conscientizar disso”, fri-
sa o superintendente de 
Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção.

Até o último 1º de setembro, a cidade teve 23.236 casos confirmados da Covid-19 com 353 
mortes. destas, mais da metade foi de pessoas acima de 60 anos. em Goiás, de acordo com 
a secretaria estadual de saúde (ses), 74% das mortes causadas pela Covid-19 são de idosos
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Balança comercial de agosto tem 
superávit de US$ 443,03 milhões

a Balança Comercial 
de Goiás relativa 
ao mês de agosto 

apresentou, novamente, 
resultado positivo. Apesar 
da queda nas exporta-
ções em relação ao mês 
de julho, o registro foi de 
US$ 443,03 milhões de 
saldo, que é a diferença 
entre os valores exporta-
dos e os importados.

No último mês, o Estado 
vendeu para outros paí-
ses o equivalente a US$ 
717,02 milhões e com-
prou US$ 274 milhões.

Os dados são do Minis-
tério da Economia e indi-
cam que o acumulado, no 
período entre janeiro e 
agosto, também é supe-
ravitário: US$ 3,605 bi-
lhões ante US$ 2,262 bi-
lhões do mesmo período 
de 2019, um substancial 
aumento de 59,35%.

Com os resultados de 
agosto último, compara-
dos com o mesmo mês de 
2019, o Estado registrou 
4,04% de participação 
goiana nas exportações 
brasileiras. Enquanto o 
País registrou queda de 
-9,80% nas suas exporta-
ções, Goiás teve aumen-
to de 16,70% no mês de 
agosto, comparado com o 
mesmo período de 2019.

Em relação às importa-
ções, comparando agosto 
de 2020 com agosto de 
2019, o Brasil teve retra-
ção de -28,50% e Goiás de 
-4,57. A participação goia-

na nas importações bra-
sileiras nesse período foi 
de 2,46%. Nesse mesmo 
período, o saldo brasilei-
ro das importações au-
mentou 61,21% e o goia-
no 35,35%, comparando 
agosto de 2020 com o 
mesmo período de 2019.

Quando avaliados os 
números de janeiro a agos-
to, há queda de -7,33% das 
exportações brasileiras 
comparadas com as de 
2019. Já a venda de pro-
dutos goianos para outros 
países, também nesse 
período, apresenta cresci-
mento de 24,03%. Goiás 
tem participação de 4,13% 
nas exportações brasilei-
ras nesse mesmo período.

As importações entre 
janeiro e agosto, compara-
das com o mesmo período 
de 2019, mostram que o 
Brasil teve variação nega-
tiva de -2,15%, enquanto 
que em Goiás o recuo foi 
de -10% na compra de pro-
dutos de outros países. E a 
participação goiana nas 
importações brasileiras foi 
de 2,07% nesse período.

Pauta de 
exportação

Quando avaliados os 
produtos que foram ven-
didos para outros países, 
destaque para o aumento 
de produtos do complexo 
soja em 117,87%. A soja 
in natura registrou incre-
mento de 168,48% nas 
vendas e o óleo de soja 
de 227,46%. Esses núme-
ros são de agosto compa-
rados com o mesmo perí-
odo de 2019.

Produtos do complexo 
carne tiveram uma pe-
quena variação positiva 
de 4,88%. As carnes bo-
vinas venderam 11,38% a 
mais em agosto, compa-
rado com agosto de 2019. 
Carnes de aves recuaram 
-15,36% e carnes suínas 
aumentaram 160,47%. Já 
o complexo milho, tam-
bém nesse período, so-
freu queda de -33,50%.

No acumulado de ja-
neiro a agosto de 2020, 
comparado com o mesmo 
período de 2019, produ-
tos do complexo soja ti-

veram aumento nas ven-
das para outros países de 
49,02%. A soja in natura 
vendeu 74,88% e o óleo 
de soja 22,90% a mais 
nesse período.

Já os produtos do com-
plexo carne tiveram in-
cremento nas vendas de 
24,69% nesse período, 
comparado com 2019, 
sendo que as carnes bovi-
nas aumentaram as ven-
das em 22,81%, de aves 
28,85% e suínas 169,50%.

Produtos do complexo 
milho sofreram retração 
de -32,44%, com o milho 
in natura tendo recuo de 
-36,88%. Açúcar registrou 
aumento de 62,06% nas 
vendas nesse período e 
máquinas, equipamentos 
e aparelhos elétricos e 
mecânicos 38,16%.

Municípios 
exportadores

Rio Verde segue na 
liderança entre os mu-
nicípios que mais expor-
taram no mês de agosto, 
respondendo por 19,96% 

de tudo que foi vendi-
do para outros países. 
Jataí aparece em segun-
do lugar no ranking, com 
9,40%, seguido por Luzi-
ânia (6,72%), Mozarlândia 
(6,18%), Crixás (4,07%), 
Barro Alto (3,89%), Cata-
lão (3,62%), Palmeiras de 
Goiás (3,46%), Itumbiara 
(3,39%), Ouvidor (3,38%), 
Alto Horizonte (2,77%), 
Cristalina (2,57%), Goiâ-
nia (2,53%), São Simão 
(2,23%) e Anápolis (1,78%).

A China segue na lide-
rança entre os países que 
mais compraram produ-
tos goianos. Sozinha, ela 
comprou 35,35% de tudo 
que Goiás vendeu no mês 
de agosto. Reino Unido 
aparece na segunda po-
sição nesse ranking com 
6,59% seguido da Espanha 
(5,74%), Tailândia (5,54%), 
Coreia do Sul (4,26%), Ará-
bia Saudita (4,05%), Holan-
da (3,70%), Estados Unidos 
(2,91%), Vietnã (2,64%), 
Índia (2,40%), Hong Kong 
(2,31%), Japão (2,28%), In-
donésia (1,81%), Taiwan 
(1,61%) e Irã (1,53%).

No acumulado 
de janeiro a 
agosto, estado 
vendeu Us$ 
3,605 bilhões, o 
que representa 
aumento  de 
59,35% em 
relação ao 
mesmo período 
do ano passado
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Produção de açúcar

A CrV Industrial, localizada em Carmo do rio Verde (Go), atingiu um marco histórico. 
No último mês de agosto, a usina produziu 468.652 sacos de açúcar, o que representa 
23.433 toneladas do produto.  o recorde anterior, de julho de 2016, é menor em qua-
se 800 sacos que a produção atual.   Para a próxima safra, a expectativa é produzir  
500.000 sacos nos meses de maior Atr. Para garantir a qualidade do açúcar, a CrV 
possui a Certificação Bonsucro, e já em 2020, a usina goiana renovou a norma FSSC 
22000, que engloba a Iso 22000:2018 e Iso/ts 22002-1.

Programa emergencial de acesso a crédito
O Sicredi está entre as instituições financeiras habilitadas pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento econômico e social (bNdes) a oferecer crédito com garantia do Programa emer-
gencial de Acesso a Crédito (PEAC FGI). O diretor executivo de Crédito do Banco Cooperativo 
Sicredi, Gustavo Freitas, explica que somente na instituição, a estimativa é atender cerca 
de 10 mil associados em 22 estados e no Distrito Federal. Pelas regras do PEAC FGI, terão 
direito a solicitar o recurso da garantia as pequenas e médias empresas com receita bruta 
apurada no ano de 2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. O valor mínimo por operação é 
de R$ 5 mil e o máximo, por empresa é de R$ 10 milhões.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Agora é oficial! O Grupo América, que contempla os planos América, Ame e Promed, se 
tornou oficialmente Hapvida, o que significa que ocorreu a incorporação, com a conse-
quente transferência total de carteira de beneficiários de planos de assistência à saúde 
médico-hospitalar e odontológica. A virada de marca não vai apresentar mudanças nos 
contratos vigentes. A transferência da carteira já está valendo, porém todos os serviços 
da rede hospitalar credenciada/referenciada de assistência médica e odontológica aos 
quais os beneficiários estão veiculados serão mantidos. Com a marca Hapvida, o Grupo 
América que já era um dos maiores da saúde do Brasil, fortaleceu sua atuação no Cen-
tro Oeste brasileiro. Entre os hospitais de referência estão o Hospital Jardim América, o 
Hospital América, que é materno-infantil, e o Hospital Ortopédico Promed. Ao todo, são 
3 hospitais, 14 clínicas médicas e 17 unidades de diagnóstico por imagem e coleta labora-
torial e 1 pronto atendimento, distribuídos, além Goiânia, nas regiões vizinhas.

gruPo américa agora é HaPvida

Habitação

Conselho do FGTS reduz juros para 
ampliar crédito no Norte e Nordeste

o Conselho Curador 
do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) aprovou 
hoje (8), em reunião extra-
ordinária, redução de juros 
no crédito imobiliário po-
pular no Norte e Nordeste. 
Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, que apresentou o voto 
no conselho, o objetivo é 
promover o acesso de mais 
famílias ao financiamento 
habitacional nessas duas 
regiões, que têm, histori-
camente, baixos índices de 
contratação de financia-

mento habitacional.
Nos últimos cinco anos, 

dos recursos disponibiliza-
dos para o Nordeste, 23% 
não foram utilizados por 
falta de demanda. No caso 
do Norte, o percentual 

chega a 78%.
Segundo o ministério, 

as mudanças na sistemá-
tica de financiamentos na 
área de habitação popu-
lar vão possibilitar que o 
FGTS tenha mais recursos 

disponíveis para novas 
contratações. Haverá redu-
ção da parcela de spread 
bancário (diferença entre o 
valor pago pelo banco aos 
correntistas e o cobrado 
nas operações de crédito) 

pago pelo fundo aos agen-
tes financeiros operadores 
do programa.

Conforme o novo de-
senho, uma parcela maior 
da remuneração dos agen-
tes financeiros passa a ser 
assumida pelos mutuários, 
que, por outro lado, serão 
beneficiados por juros fi-
nais mais baixos ao longo 
do contrato.

As regiões Norte e Nor-
deste serão contempladas 
com a redução de juros em 
até 0,5 ponto percentual 
para famílias com renda 
até R$ 2 mil mensais. Os 
juros poderão chegar a 
4,25% ao ano para co-
tistas do FGTS e, nas de-
mais, a 4,5%, ofertando a 
menor taxa de juros na 
história num programa 
habitacional. Com isso, as 
famílias terão uma me-

nor prestação mensal na 
aquisição de novos imó-
veis pelo programa, ex-
plicou o ministério.

Parcelas suspensas
O Conselho Curador do 

FGTS também aprovou 
uma medida destinada 
às instituições financeiras 
responsáveis pelas opera-
ções de crédito do setor de 
habitação popular. O con-
selho suspendeu, por até 
seis meses, o pagamento 
dos financiamentos con-
tratados por meio dos pro-
gramas Carta de Crédito 
Individual, Apoio à Produ-
ção de Habitações e Carta 
de Crédito Associativo. A 
proposta também foi apre-
sentada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, que atendeu pedido 
de bancos e financeiras.

decisão foi 
aprovada 
em reunião 
extraordinária
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Estádio Olímpico passa por 
melhorias para receber jogos

palco dos jogos do 
Atlético no Campe-
onato Brasileiro, o 

Estádio Olímpico Pedro 
Ludovico Teixeira está se 
destacando como um dos 
melhores gramados deste 
começo de competição. A 
qualidade do campo vem 
chamando a atenção e 
despertando elogios das 
equipes visitantes e da 
imprensa nacional.

O reconhecimento 
veio também da Confe-
deração Brasileira de Fu-
tebol (CBF), que fez uma 
excelente avaliação do 
gramado, através do seu 
coordenador de estádios 
e segurança, Rômulo Reis.

“Venho expressar 
nossas observações po-
sitivas sobre o estado 
do Gramado do Estádio 
Olímpico de Goiânia. 
Como sabemos, o grama-
do é palco do espetáculo 
do futebol, e necessita 

dos melhores cuidados 
e esforços possíveis, que 
possibilitem uma prática 
segura e com qualidade. 
Nesse ensejo, temos mo-
nitorado a melhora do 
estado do gramado do 
Olímpico, principalmen-
te em termos estéticos, 
nível de rolabilidade de 
bola e corte da grama”, 
destacou o dirigente, 
em documento oficial 
enviado por e-mail à 
Secretaria de Esporte 
e Lazer (Seel), através 
da Gerência de Gestão 

de Estádios.
Após se destacar in-

ternacionalmente por 
ser uma das sedes da 
Copa do Mundo Sub-17, 
nos meses de outubro e 
novembro de 2019, o Es-
tádio Olímpico teve uma 
agenda cheia nos primei-
ros meses de 2020. Com 
mandos de campo de 
Atlético, Goiás, Goiânia 
e Aparecidense, a praça 
esportiva recebeu 17 jo-
gos, entre Campeonato 
Goiano, Copa do Brasil e 
Copa Sul-Americana.

Com a paralisação 
do calendário do fute-
bol brasileiro no mês 
de março, em virtude da 
chegada da pandemia de 
Covid-19, o Governo de 
Goiás, por meio da Seel, 
iniciou uma revitaliza-
ção geral no gramado, 
já pensando no retorno 
da temporada. Além do 
Atlético, o Goiânia já de-
finiu o Olímpico como 
casa para a disputa do 
Campeonato Brasileiro 
Série D, que tem início 
neste mês de setembro.

“O Estádio Olímpico 
é uma das casas do fu-
tebol goiano, e ficamos 
muito felizes em ver que 
ele está se tornando uma 
referência no cenário na-
cional. O Serra Dourada 
sempre foi considerado 
como um dos melhores 
gramados do país e agora 
nós também temos esse 
status com o Olímpico, 
oferecendo as melhores 
condições para nossos 
clubes”, ressaltou o supe-
rintendente de Seguran-
ça e Infraestrutura Espor-

tiva, Rudson Guerra.
Além da revitalização 

no gramado, outras me-
lhorias foram realizadas 
no Olímpico, visando 
a disputa do Campeo-
nato Brasileiro, como 
o ajuste no sistema de 
iluminação. Também foi 
instalada uma sala para 
o VAR (sigla para Assis-
tente de Árbitro de Vídeo, 
em inglês) e foram feitas 
adaptações internas para 
adequação ao protocolo 
de segurança sanitária 
adotado pela CBF. 

revitalização 
coloca a praça 
esportiva entre as 
melhores do brasil
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