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adRiana cREscE

A saída de Iris foi consolidada pela primeira vez em pes-
quisa publicada pelo jornal o Hoje. magiito Vilela herda 
a maior parte dos votos de Iris nas o quadro é o mais 
equilibrado da história de Goiânia. Com destaque para a 
deputada Adriana Accorsi (Pt) que passa a liderar.

poR quE adRiana?
o desgaste petista é menor porque o brasil tem a ca-
pacidade de gerar um grande escândalo de corrupção 
a cada 15 dias. A militância petista quer ocupar espaço, 
voltando às boas vibrações na capital, com eleição de 
vereadores. Adriana fez a opção correta de ocupar as 
redes sociais. Por fim, o PT representa contraponto aos 
governos bolsonaro e Caiado.

HonRada
em contato com a coluna, Adriana se mostra feliz e hon-
rada com os números. mas lembra que é só o início do 
processo.

VEREança
Petistas falam em eleger quatro vereadores. entre as 
apostas estão mauro rubem e Carlos soares, que bus-
cam o retorno. A professora Kátia maria, que foi candi-
data ao governo, e lideranças emergentes, como eurí-
pedes Cipriano.

cuidado
Alguns detalhes... A pesquisa foi fechada em 24 de agos-
to. o nome de Vanderlan Cardoso (Psd) não foi testado. 
A tendência do eleitorado continua sendo definir o voto 
na última semana de campanha.

comEmoRando
os deputados Francisco Jr (Psd) e Alysson Lima (sd) se 
mostram viáveis antes do início da campanha.

Bloco na Rua
elias Vaz- (Psb) e major Araújo (PsL) fecham o bloco da 
frente. Os demais tem cenário de muita dificuldade.

maguito é o caRa

magiito Vilela está de stand by no mdb desde quando 
transferiu o título para Goiânia no ano passado. tem mo-
vido peças em sintonia com o prefeito Iris rezende. Nesta 
quinta, 10, anuncia oficialmente a entrada na disputa. Virou 
nome natural do partido com a saída do prefeito.

Fica íRis tRaVou
Apesar de ainda apostar na volta de Iris, o grupo cance-
lou manifestação em nome da unidade do partido.

sEgundo tEmpo
magiito se juntou a Carlos Jr, daniel Vilela e lideranças 
históricas para conseguir a unisade interna do mdb. o 
momento é a busca de alianças com a vice reservada 
para a base caiadiata.

daniEl 2026
o acordo desenhado é aliança agora em Goiânia com 
recíproca na reeleição de Caiado em 2022. daniel Vilela 
ficaria com a vaga ao Senado em 22, com projeção para 
governador em 26.

na mão
PSD tem endurecido a conversa, mas pode ficar falando 
sozinho com a nova aliança mdb-dem.

sumido do mapa

depois de costurar alguns acordos, Wilder moraes (PsC) tem 
ficado quieto. Sem apoio de Caiado, vai continuar de soslaio.

caiado dEu piti
Governador se mostrou consternado com as aglomera-
ções nas cidades turísticas no feriado. Cobrou responsa-
bilidade e fiscalização por parte dos prefeitos.

a dEixa
Caiado precisa acertar com o prefeito Iris rezende a 
situação da 44. Camelôs na calçada, gente de montão. 
sem qualquer regra de distanciamento.

mais tRês
Gustavo mendanha (mdb) contabiliza 22 partidos para 
a reeleição. deve disputar contra o deputado Cairo sa-
lim (Prós) e bruno Felipe (PsoL).

sEm Razão
talles barreto reclamou de uma possível discriminação 
do Psdb em Goiânia. Não é isso. o problema é que as 
maiores lideranças estão envolvidas no processo, como 
Iris e magiito no mdb, Caiado no dem, Vilmar rocha no 
Psd e baldy no PP. os tucanos estão órfãos de marconi.

Fato RaRo
Júlio César Cardoso de brito foi um dos investigados na 
operação monte Carlo. Flagrado em uma mercedes con-
versível alegou que o carro estava parado na porta do 
prédio onde morava com a chave guardada pelo porteiro. 
Como precisava acudir o par, pegou o veículo. Não conven-
ceu e foi condenado à aposentadoria como desembarga-
dor do trt. Cinco anos se passaram e, agora, foi condenado 
a perder a aposentadoria por Improbidade administrativa.

pôR quE?
Nunca existe a chapa ideal

marcelohel@gmail.com

“Ou educamos o nosso povo ou 
não vamos conseguir nunca ser 

um povo solidário”.  (FHC em 2001)
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Em Piracanjuba, PSL confirma apoio 
ao pré-candidato Milton Justus

o Pastor Eduardo 
(PSL) foi confirma-
do como pré-can-

didato a vice-prefeito ao 
lado de Milton Justus (Ci-
dadania), que concorre à 
Prefeitura de Piracanjuba. 
Na última sexta-feira (4), 
os dois pré-candidatos 
estiveram juntos na inau-
guração do Diretório Mu-
nicipal do Cidadania.

“Em virtude da pan-
demia, decidimos reduzir 
o número de convidados 
para o evento, mas o es-
paço ficará aberto a toda 
comunidade para que 
conheçam nosso traba-
lho”, explicou o pré-can-

didato a prefeito, Milton 
Justus, que preside o Ci-
dadania em Piracanjuba.

O pré-candidato Pastor 
Eduardo e o presidente 
do PSL de Piracanjuba, 
Daniel dos Santos Alves, 
participaram da inaugu-
ração do Diretório e con-
firmaram apoio à chapa 
liderada por Milton Jus-
tus. Pastor Eduardo foi 
vereador por dois manda-
tos e reconhecido como 
um forte líder político e 
religioso na região.

A convenção do Ci-
dadania em Piracanjuba 
está marcada para dia 
15 de setembro. Além do 

PSL, o grupo político de 
Milton Justus está con-
versando com represen-
tantes de outras siglas 
para aumentar a adesão 
da chapa que conta com o 
apoio do vice-governador 
Lincoln Tejota, presidente 
do Cidadania em Goiás.

Enquanto deputado 
estadual, Tejota des-
tinou vários recursos 
para o município que se 
transformaram em uma 
ambulância, uma van 
que transporta passa-
geiros diariamente para 
fazer hemodiálise em 
Goiânia, além de R$ 300 
mil para aquisição de 

novos aparelhos para o 
hospital municipal.

Piracanjuba tem cer-

ca de 24.500 mil habi-
tantes e, até o momen-
to, sete pré-candidatos 

concorrem à Prefeitura 
nas próximas eleições 
municipais.

o grupo político está conversando com 
representantes de outras siglas para aumentar a adesão 
da chapa que conta com o apoio do vice-governador 
Lincoln tejota, presidente do Cidadania em Goiás 
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aparecida de goiânia

goiânia

Maione Padeiro é pré-candidato a vereador

Nilson desafia os “alecrins 
dourados”: quem topa fazer 
campanha com R$ 50 mil?

O empresário e líder clas-
sista Maione Padeiro ofi-
cializou nesta quarta-feira 
sua pré-candidatura a ve-
reador em Aparecida de 
Goiânia. Maione passou 
pela convenção do partido 
Cidadania, em evento pela 
manhã, que teve a partici-
pação do prefeito Gustavo 
Mendanha (MDB). Maione 
agora se licencia da presi-
dência da Acirlag para se 
dedicar ao projeto político.

O empresário Jairo 

Nunes, dono da Lotérica 
Olímpica, vai assumir in-
terinamente a chefia da 
Acirlag. Maione Padeiro 
se destacou nos últimos 
meses ao defender a re-
tomada responsável das 
atividades comercias em 
Aparecida. Sua atuação 
junto ao Comitê de Enfren-
tamento à Covid da Prefei-
tura ajudou na liberação 
do comércio no município.

Maione Padeiro sem-
pre defendeu a geração 

de empregos e o fomento 
das atividades comerciais 
na Região Leste de Apa-
recida. Ele também já foi 
presidente da Aciag Jovem 
e coordenador do Fórum 
Empresarial Jovem. Maio-
ne entra na disputa eleito-
ral como representante do 
setor empresarial.

Ele também é filho do 
saudoso ex-vereador Ge-
raldo Padeiro, que foi pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Aparecida.

O jornalista Nilson Go-
mes é pré-candidato 
a prefeito de Goiânia 
pelo Democratas. Sua 
pré-campanha é 100% 
digital. Usa um termo 
das redes sociais para 
se referir a seus concor-
rentes e faz o desafio: 

“Os alecrins dourados da 
política têm ou tiveram 
mandato. Estão acostu-
mados com vida fácil. 
Será que, além de mim, 
algum topa fazer cam-
panha nos dois turnos 
com R$ 50 mil, sem ne-
nhum centavo de caixa 2 

nem dos Fundos Eleito-
ral e Partidário?”

Na música da Galinha 
Pintadinha, alecrim dou-
rado nasceu no campo 
sem ser semeado. A mo-
çada usa o apelido para 
quem se acha o último 
pequi do almoço.
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SMS lança chamamento público 
para contratação de médicos

o Município de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Saúde, abre novo 
credenciamento para con-
tratar médico clínico geral 
com salário de R$10,8 mil 
para plantão de 24 ho-
ras semanais. O Edital de 
Chamamento Público N° 
009/2020 foi publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município (DOM-GYN) na 
última sexta-feira, dia 04 
de setembro de 2020. 

Os profissionais inte-
ressados, vinculados ou 
não vinculados ao SUS, 
deverão entregar os res-
pectivos envelopes com 
a documentação exigida 
na Gerência de Contratos 

e Convênios da Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
sede na Avenida do Cerra-
do, n.° 999, Park Lozandes, 
Palácio das Campinas Ve-
nerando de Freitas Bor-
ges, bloco “D”, 2º andar, 
sala 16, Goiânia-Goiás, de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 12h e 14h às 17h. 

O Edital terá validade 
de 12 (doze) meses a par-
tir da data de publicação e 
seus anexos poderão ser 
obtidos no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de 
Goiânia e pelo link https://
saude.goiania.go.gov.br/
edital-de-chamamento-
-publico-no-009-2020 ou 
na Gerência de Contratos. 
Fone/Fax: 3524-1515.

A remuneração dos 
profissionais credencia-
dos respeitará os critérios 
e valores previstos no 
Anexo I do edital, con-
siderando o número de 
plantões realizados no 
mês, sendo o mínimo de 
8 plantões e o máximo 
de 10 plantões por mês, 
e será realizada após a 
verificação e certificação 

dos procedimentos reali-
zados pelos profissionais. 

O salário do médico clí-
nico geral pelo plantão de 
24 horas, sendo dois sema-
nais de 12h, passa de R$ 7 
mil para R$10,8 mil, con-
forme tabela do Anexo I 
aprovada pela Resolução 
nº 140 de 02 de setembro 
de 2020 do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Goiâ-

nia. O clínico geral que já 
é credenciado pelo muni-
cípio poderá fazer adesão 
ao novo edital.

Os profissionais creden-
ciados considerados aptos 
serão convocados para 
assinar o contrato median-
te publicação da lista no 
DOM, com prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis 
para a assinatura do termo, 

sob pena de se convocar o 
próximo habilitado. 

Após a habilitação e 
assinatura do contrato, 
os credenciados deverão 
se apresentar para iní-
cio imediato e prestarão 
seus serviços nos locais 
determinados pela Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, conforme a ne-
cessidade da SMS.

edital para credenciamento de 
médicos para urgência e emergência 
é para início imediato e prevê 
pagamento de r$10,8 mil para 
plantão de 24 horas semanais
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covid-19

Segurança Pública terá protocolos ampliados 
O governador Ronaldo 
Caiado informou, na ma-
nhã desta quarta-feira 
(09/09), que o Estado tra-
balha para ampliar os pro-
tocolos contra a Covid-19 
no âmbito da Segurança 
Pública. “Teremos uma re-
gra protocolar imediata 
para diminuirmos os óbi-
tos que, infelizmente, têm 
entristecido muito a todos 
nós”, disse. A declaração foi 
feita durante visita ao Ba-
talhão do Grupamento de 
Intervenção Rápida Osten-
siva (Giro), da Polícia Mili-
tar, em Goiânia.

As novas diretrizes pas-
sarão por um crivo maior 
na prevenção, diagnóstico 
e tratamento. O governa-
dor alertou que qualquer 
possível sintoma da do-
ença deve ser monitorado. 
“Vamos fazer imediata-
mente o exame e dar uma 
prioridade para que tenha 
uma resposta rápida. Se for 
o caso, entrar o mais rápi-
do possível com medica-
ção”, projetou Caiado, que 
também é médico.

Os detalhes sobre os 

protocolos serão discuti-
dos durante uma reunião 
com a cúpula da Secretaria 
de Segurança Pública de 
Goiás (SSP-GO), em data 
ainda a ser confirmada, e 
repassados às equipes mé-
dicas de cada corporação.

A adoção de regras mais 
rígidas ocorre em meio ao 
número de casos confirma-
dos do novo coronavírus 
entre os integrantes das 
forças de segurança. Dados 
da SSP-GO indicam que 
atualmente há 254 servi-
dores contaminados pela 
Covid-19, e 277 suspeitos.

O governador lamentou 
que, somente no âmbito 
da Polícia Militar, já são 28 
óbitos confirmados, sendo 
15 da ativa e 13 da reserva. 
“Já é um número preocu-
pante”, observou.

Para Caiado foi “afronto-
so” o último final de sema-
na com o feriado da Inde-
pendência, oportunidade 
em que municípios turís-
ticos de Goiás receberam 
milhares de visitantes que 
provocaram aglomerações, 
sendo que muitos não se 

atentaram às normas de 
prevenção e segurança, 
como o uso de máscaras.

Caiado disse que a Se-
gurança Pública requer 
uma atenção especial 
porque é, ao lado da Saú-
de, a área mais exposta à 
Covid-19. “Nós não pode-
mos mais perder pessoas 
que estão no trabalho, no 
dia a dia nos ajudando”, sa-
lientou. “Por isso, fica aqui 

minha palavra de gratidão 
ao trabalho de vocês e de 
alerta para que, ao primei-
ro sintoma, vamos fazer o 
diagnóstico e tratar corre-
tamente, não menospreze 
o sintoma”, orientou.

O governador ainda re-
forçou a necessidade da 
atenção às medidas pre-
ventivas. Ele reafirmou 
as orientações sanitárias, 
como o isolamento social, 

o uso da máscara e a higie-
nização das mãos.

“Não se pode desres-
peitar pessoas que não 
querem ser contaminadas 
e estão buscando conviver 
com todas as regras”, rela-
tou Caiado. Ele ressaltou a 
necessidade de que todos 
os goianos redobrem os 
cuidados em meio à pan-
demia, que diariamente 
tem ceifado vidas.

Giro

Na visita ao Giro, o gover-
nador Ronaldo Caiado pres-
tou homenagem aos PMs 
que compõem a unidade de 
policiamento, que atua em 
Goiânia. Conforme relatou, 
o trabalho dos chamados 
Cavaleiros de Aço mudou a 
segurança pública na capi-
tal. “É um grupamento que 
se transformou numa refe-
rência nacional”, disse.

Comandante do Giro, o 
tenente-coronel Cláudio 
Antônio Silva informou 
que, somente no primeiro 
semestre deste ano, a uni-
dade já apreendeu 1,6 to-
nelada de maconha e tirou 
de circulação 77 armas de 
fogo. Também foi respon-
sável por recapturar 21 
foragidos da Justiça.

O secretário de Segu-
rança Pública, Rodney Mi-
randa, atribuiu a eficiência 
das forças de segurança a 
um somatório de ações. Ele 
citou “excelência profissio-
nal, apoio incondicional do 
governador, liberdade para 
trabalhar e capacitação”.
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educação

Governo de Goiás descentraliza 
R$ 82 mi para conselhos escolares

em solenidade na sede 
da Secretaria de Es-
tado da Educação 

(Seduc), o governador Ro-
naldo Caiado autorizou o 
repasse de R$ 82 milhões 
para os conselhos esco-
lares da rede pública e 
assinou ordem de serviço, 
no valor de R$ 4 milhões, 
para o início de obras em 
14 unidades de ensino.

Os recursos que sub-
sidiarão a montagem e 
distribuição de kits de 
alimentos para os alunos 
foram encaminhados, em 
ato inédito, de forma direta 
para os gestores. “Educa-
ção não é retórica. Quere-
mos prestigiar e valorizar 
professores e diretores. 
Vocês são totalmente in-
dependentes”, sublinhou 
Caiado, que esteve acom-
panhado pela presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e do Grupo Técnico 
Social, Gracinha Caiado, 
além de outras autorida-
des políticas e locais.   

O governador disse que 
a conduta de descentrali-
zar o gerenciamento dos 
recursos é uma premissa 
de quem se comprometeu 
a “devolver Goiás aos goia-
nos”. “Vocês devem decidir 
sobre o dinheiro público. 
A verba é destinada e nós 
recebemos a prestação de 
contas. Isso é ter confiança 
recíproca”, afirmou.

Caiado ainda ressaltou 
que a iniciativa vem ao en-
contro da meta de fazer o 
Estado caminhar nesse pe-
ríodo pós pandemia rumo 
à retomada de atividades 
econômicas e à minimi-
zação das consequências 
sociais, como desemprego 
ou queda da renda das fa-
mílias goianas.  

“Quando a própria pes-
soa da região recebe a 
verba [se refere aos recur-
sos destinados aos kits de 
alimentação], esse dinhei-
ro é empregado no bairro, 

ao invés de um processo 
de licitação, cujo inves-
timento vai para fora do 
Estado”, explicou. “É uma 
forma de enfrentarmos os 
problemas de cidades ca-
rentes. A gestão tem de ser 
compartilhada com os 246 
municípios goianos. E o di-
nheiro está chegando na 
educação, saúde, segurança 
pública e projetos sociais.”

A segurança alimentar 
e nutricional das crian-
ças que estudam na rede 
pública foi materializada 
mediante mais uma par-
ceria entre os governos 
estadual e federal. Do Te-
souro de Goiás saíram R$ 
44 milhões, por meio do 
Fundo de Proteção Social 
do Estado (Protege); e dos 
cofres da União, outros R$ 
38 milhões, via Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae). Os recursos 
possibilitarão a entrega de 
530 mil kits até o retorno 
das aulas presenciais.

Titular da Seduc, Fátima 
Gavioli foi enfática ao des-
crever a postura de Caiado 
como político e gestor pú-
blico. “Tem governador que 
dá tapinha nas costas e 
tem governador que colo-
ca dinheiro na conta para 
os serviços públicos. As 
coisas mudaram no nosso 
Estado e é incrível como 
nós estamos conseguindo 
fazer a educação enxergar 
o governo de Goiás como 
uma grande liderança 
de educação”, pontuou. 
“Quando não se desvia 
recursos, sobra para in-
vestimento e valorização”, 
complementou ela.

A distribuição dos kits 
de alimentação passou a 
substituir, a partir de agos-
to, o Auxílio Alimentação, 
conforme determinação 
do Ministério da Educa-
ção (MEC), por meio da 
resolução nº 02/2020 do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE).

O governador lembrou 
que Goiás é o Estado que 
maior volume de recursos 
passou para as famílias 
dos estudantes da rede 
estadual inscritos no Ca-
dastro Único. “Foram R$ 
150 por mês, totalizando 
R$ 54 milhões e 110 mil 
crianças atendidas”.

Educação Inclusiva
Ainda durante o even-

to, Gavioli anunciou que a 
antiga Pestalozzi se torna-
rá o Centro de Ensino da 
Criança Especial e que vai 
ser construída, na unidade, 
uma casa para as crianças 
cegas. Ela também infor-
mou que, mesmo na pan-
demia, Goiás conseguiu, 
esse ano, o maior número 
de inscritos no Prêmio Na-
cional de Gestão Escolar 
e que tal fato motivou 
a Seduc a preparar uma 
versão estadual para 
igualmente contemplar 
os gestores que se desta-
caram ao longo de 2020.   

A determinação e o pro-
fissionalismo do governa-
dor foram lembrados pela 
coordenadora regional de 
Educação de Goiânia, Enic-
léia Cristiana, em discurso. 

Ela citou as iniciativas pio-
neiras capitaneadas por 
Caiado em menos de dois 
anos de gestão, tal como a 
liberação de R$ 250 mil 
para reparos emergen-
ciais nas escolas, a dis-
tribuição de 64 mil kits 
de uniformes e o fim das 
escolas de placas, que, 
solução paliativa em ou-
tros governos, já perdura-
va há mais de 30 anos em 
unidades como o Colégio 
Estadual do Jardim Euro-
pa e no Dom Fernando II.

Somente em 2020, o 
Governo de Goiás libe-
rou para a CRE de Goiâ-
nia mais de 17 milhões, 
que beneficiaram 72 mil 
alunos e pouco mais de 5 
mil servidores públicos. Os 
recursos foram investidos 
da seguinte maneira: R$ 
70 mil na elaboração de 
projetos para construção 
e cobertura de quadras 
esportivas para dez esco-
las públicas, R$ 118 mil 
na elaboração de proje-
tos para a substituição de 
sete escolas de placa, a 
aquisição de 64 mil kits de 
uniforme escolar, R$ 2,1 
milhões do Proescola (1ª 
parcela 2020) para compra 

de materiais tecnológicos, 
R$ 2,7 milhões destinados 
pelo programa Reformar 
às 97 escolas públicas es-
taduais de Goiânia, R$ 256 
mil para reformas e peque-
nos reparos contemplando 
25 escolas e, por fim, R$ 
7,6 milhões para reformas 
e ampliações de 21 esco-
las públicas e do prédio da 
CRE de Goiânia.

Já os investimentos pre-
vistos na ordem de serviço 
assinada pelo governador 
serão utilizados para obras 
nos colégios estaduais 
Murilo Braga, Deputado 
José de Assis, Damiana 
Cunha, Visconde de Mauá, 
Senador Teotônio Vilela, 
Aécio Oliveira de Andra-
de, Ary Ribeiro Valadão 
Filho, Cora Coralina, Antô-
nio Raimundo Gomes da 
Frota, Sebastiana Alves 
de Souza, João Bênnio, 
além do Acervo das Esco-
las Extintas e do Instituto 
Pestalozzi de Goiânia.  

Parceria
A sintonia entre os po-

deres Executivo e Legis-
lativo, já comprovada em 
outras iniciativas, também 
pode ser verificada no 

evento desta quarta-feira. 
Em emendas parlamenta-
res, foram liberados mais 
de R$ 4 milhões para a 
CRE de Goiânia. Contribu-
íram com a destinação das 
verbas os deputados esta-
duais Vinicius Cirqueira, 
Virmondes Cruvinel Fi-
lho, Delegado Humberto 
Teófilo, Rubens Marques, 
Adriana Accorsi, Karlos 
Cabral e Allyson Lima, e 
os federais Zacharias Ca-
lil e Major Vitor Hugo.

Em discurso, a líder da 
bancada goiana no Con-
gresso Nacional, deputa-
da federal Flávia Morais, 
elencou duas palavras 
que traduzem a forma de 
governar de Caiado: cora-
gem e confiança. “Coragem 
para mudar e confiança, 
ao dar autonomia econô-
mica para que as escolas 
possam gerir os recursos 
financeiros que recebem 
do governo”, detalhou.

A mesma linha de pen-
samento foi compartilha-
da pelo deputado estadu-
al Vinicius Cirqueira, que 
também elogiou a descen-
tralização promovida pelo 
governo estadual em rela-
ção ao gerenciamento de 
verbas. “Isso [dar aos con-
selhos escolares a oportu-
nidade de montar os kits 
de alimentos na própria 
região] move a economia 
local e demonstra que o 
senhor acredita no gestor e 
na comunidade”, assinalou 
Cirqueira. Ele destacou ou-
tros dois marcos da atual 
gestão na área educacio-
nal: o fim das escolas de 
placa e a construção de 
quadras esportivas em 
todas as unidades que 
ainda não possuíam essa 
infraestrutura.

Também estiveram pre-
sentes à solenidade os 
secretários de Estado co-
ronel Luiz Carlos Alencar 
(Casa Militar) e Tony Carlo 
(Comunicação); a superin-
tendente de Organização e 
Atendimento Educacional 
da Seduc, Patrícia Couti-
nho; a diretora do Colégio 
Estadual Aécio Oliveira de 
Andrade, professora Eliane 
Cristina; o representante 
do Comando de Ensino, 
Major Tairo Oliveira; as in-
térpretes de Libras, Priscilla 
Quintanilha e Gessilma 
Dias, além de coordenado-
res regionais de Educação 
e servidores da Seduc. 

Verba será usada para distribuição 
de kits de alimentação aos alunos 
da rede. “educação não é retórica. 
Queremos valorizar professores e 
diretores. Vocês são totalmente 
independentes”, destaca Caiado
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acompanhado pela presidente de honra 
da OVG, Gracinha Caiado, governador 

autoriza repasse aos conselhos escolares para 
distribuição de kit alimentação aos estudantes 
da rede pública estadual: “a gestão tem de ser 
compartilhada com os 246 municípios goianos”

“
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CiênCia

MCTI abre edital para projetos 
de Tecnologia Assistiva

OMinistério da Ci-
ência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI) 

abriu um edital para fi-
nanciar projetos de Tec-
nologia Assistiva no valor 
de R$ 40 milhões. A ini-
ciativa prevê maior inves-
timento em tecnologias 
essenciais para a inclu-
são e melhor qualidade 
de vida para pessoas com 
algum tipo de deficiência 
(PcD). Hoje, o Brasil conta 
com cerca de 50 milhões 
de pessoas com alguma 
deficiência. O edital faz 
parte de uma parceria 
com a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) 
e com os ministérios da 
Saúde, da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Hu-
manos (MMDFH), lançada 
na última quarta-feira (2).

O edital tem como ob-
jetivo fomentar a pesqui-
sa, o desenvolvimento e a 
inovação em projetos que 
envolvam tecnologias e 
contribuam com ações 
inovadoras para o Sis-
tema Único de Saúde 

(SUS). Com isso, espera-
-se promover a inde-
pendência, autonomia, 
inclusão social e melho-
ria da qualidade de vida 
de idosos e de pessoas 
com deficiência e mobi-
lidade reduzida.

O MCTI também assi-
nou um acordo de coope-
ração com o Instituto Ge-
neral Villas Bôas (IGVB). 
A parceria prevê apoio 
à inovação tecnológica 
como forma de desen-
volver tecnologia assis-
tiva (TA), buscar investi-
mentos e fazer com que 
novos itens cheguem a 
quem precisa deles para 
viver com mais confor-
to, dignidade e se man-
ter produtivo. O general 
Villas Bôas, portador de 
Esclerose Lateral Amio-
trófica (ELA), não pode 
comparecer à cerimônia 
por ser do grupo de risco 
do coronavírus, mas uti-
lizou da tecnologia para 
escrever com os olhos 
seu discurso que foi lido 
pela presidente do Con-

selho Superior do IGVB, e 
esposa do general, Maria 
Aparecida Villas Bôas.

“Nós brasileiros, como 
sociedade e como públi-
co, temos desfrutado da 
felicidade de ver no MCTI 
as virtudes de cientista 
serem compatibilizadas 
com a riqueza interior de 
um humanista. Nesse sen-
tido, o IGVB comemora a 
circunstância de nos asso-
ciarmos ao MCTI, criando 
espaços de convivência 
junto ao nosso astronau-
ta e aos que lhe seguem 
no cultivo do engrandeci-
mento humano. Agradeço 

pela possibilidade de nos 
associarmos em proveito 
dos que fazem de nós um 
campo de esperança”.

O ministro Marcos Pon-
tes ressaltou que os temas 
Doenças Raras e Tecnolo-
gia Assistiva estão entre 
os projetos prioritários do 
MCTI. “Tenho a esperança 
que um dia a ciência vai 
ajudar os cegos a enxer-
garem, um deficiente físico 
andar. Acredito muito na 
ciência e na capacidade 
de nossos pesquisadores. 
Mas para que isso aconte-
ça precisamos da união de 
todos e é isso que estamos 

fazendo hoje”, declarou. 

Projetos
Serão apoiados produ-

tos, equipamentos, dispo-
sitivos, recursos, metodo-
logias, estratégias, práticas 
e serviços que promovam 
a funcionalidade relacio-
nada à atividade e à par-
ticipação de pessoas com 
algum tipo de deficiência 
no seu cotidiano.

Serão apoiadas pro-
postas em cinco linhas 
temáticas: auxílios para o 
desempenho autônomo 
diário e laboral da pessoa 
com deficiência e das pes-

soas idosas; auxílios para 
ampliação da habilidade 
visual, auditiva e que pro-
movam desenvolvimento 
intelectual para pessoas 
com deficiência; órteses, 
próteses e meios auxilia-
res de locomoção; habili-
tação e reabilitação.

O Formulário eletrôni-
co para apresentação de 
propostas (FAP), está dis-
ponível no site da Finep. 
O prazo final para o envio 
das propostas é às 17h 
do dia 18 de setembro. A 
divulgação do resultado 
final está prevista para 10 
de dezembro.

Cerca de r$ 40 milhões serão 
utilizados para financiar pesquisas 
para promover a inclusão, melhor 
qualidade de vida e dignidade 
de Pessoas com Deficiência N
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Cerimônia marcou a assinatura de um acordo com o Instituto General Villas Bôas para incetivar o desenvolvimento da tecnologia assistiva

ECOnOmia

Queda do PIB neste ano será ainda 
menor do que a esperada, diz Guedes
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
hoje (9) que a queda da 
economia brasileira nes-
te ano será ainda menor 
do que as previsões atu-
ais de analistas. Ele disse 
que a atividade econômi-
ca está se recuperando 
mais rapidamente do que 
ele mesmo esperava.

Em evento virtual do 
banco suíço de investi-
mentos Credit Suisse, Gue-
des destacou que as previ-
sões de queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, 

caíram pela metade, 
quando consideradas as 
estimativas no início da 
pandemia de covid-19, 
ficando atualmente entre 
4% e 5%. “Vai ser menos 
do que isso. Estamos dan-
do a volta por cima.”

A previsão atual do Mi-
nistério da Economia para 
a queda do PIB é 4,7%, 
mas, na semana passada, o 
secretário especial de Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, 
disse que a estimativa 
deverá ser revisada. “To-
dos os dados que temos 
indicam que o pior já pas-
sou”, disse o secretário.

O ministro defendeu as 
reformas “estruturais” pro-
postas pelo governo, como 
o pacto federativo, com 
gatilhos para o controle 
de gastos públicos. Ele 
destacou ainda que o cro-
nograma de privatizações 
será reformulado e serão 
anunciadas “duas, três, 
quatro grandes empresas 
a serem privatizadas”.

“Estamos liberando o 
horizonte para os inves-
timentos privados. Ha-
verá um boom de inves-
timentos privados nos 
próximos dez anos, pelo 
menos”, disse.
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BaToM MaTTE PoWDER
Acabamento matte, com a leveza de um batom 

em pó e pigmentação extrema. essas são as 
principais características do batom matte Powder, 
lançamento de Natura UNA. Com nove opções de 

cores, o batom conta com a alta performance de 
UNA e o diferencial em textura, com acabamento 

nos lábios. As nove cores disponíveis são: 
marrom 2m e 4m; nude 4m; rose 4m, laranja; 
rouge 2m e 6m; violeta 6m; e vinho 4m. Para 

Marcos Costa, maquiador oficial da marca, o 
batom é um acessório de embelezamento, mas, 

principalmente, de empoderamento. “sendo o 
grande protagonista da maquiagem ou apenas 

um item para complementar a produção, o batom 
sempre dá confiança a quem está usando”, explica.

MaNTEiGa coM FloR DE sal
o termo gourmet, de origem francesa, passou 

a fazer parte do vocabulário e das escolhas dos 
brasileiros que, atentos às tendências da alta 

cozinha, se esmeram em criar e decifrar sabores. 
Nas degustações, os ingredientes de qualidade 

fazem a diferença. e quem entende desse assunto 
é a Piracanjuba que, desde 1955, seleciona o que 

há de melhor em matéria-prima para a manteiga 
de primeira qualidade, o produto número 1 do 

portfólio da marca. Utilizando creme de leite com 
baixa acidez e sabor suave, a marca aperfeiçoou 

o que os consumidores já aprovaram e agora, 
apresenta a manteiga Flor de sal Piracanjuba, em 

embalagem metálica de 200 gramas.

cERVEJa EsPEcial
dados do ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (mapa), divulgados no início 
do ano mostraram um aumento de 36% de 

cervejarias em todo País, quando comparados o 
número de estabelecimentos abertos no ano de 

2018 e 2019. em Goiânia, o público tem se tornado 
exigente com casas segmentadas em cervejas 

especiais que passaram a oferecer o growler, um 
garrafão feito de vidro, cerâmica ou alumínio, com 

fechamento em rosca ou presilha, próprio para 
armazenar cervejas servidas na pressão, também 

chamadas de “on tap” ou chopes.

1ª EXPo ciEE ViRTUal
Pela primeira vez na história, a eXPo CIee  será 

realizada de maneira 100% virtual, entre os dias 
9 e 13 de novembro, e a captação de marcas está 

na reta final. Se para os estudantes as atrações 
ficam por conta das ofertas de vagas de estágio 
e aprendizagem, conteúdos exclusivos e games, 

para as empresas significa estampar a marca 
no principal evento da categoria, se aproximar 

da geração Z e estreitar laços com futuros 
consumidores. em 2019 foram 85 mil visitantes 

nas edições presenciais e mais de 7 milhões de 
reais em mídia espontânea.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Orlinha 62  - murilo rabelo, Luciete bruni de Paula e rapha eduardo prestigiaram a inauguração do bar musical orlinha 
62, um espaço inovador e diversificado, que abriu suas portas em Goiânia na última terça-feira, dia 8 de setembro.

Cuidados - Após muitos estudos Cris bandeira 
intensifica o Cuidado 360 na clínica Hathor. O projeto 
tem o objetivo de transformar não só a forma de olhar 
para dentro, bem como, para as situações externas, que 
em alguns momentos fogem do controle.

2 3

4

De volta à Goiânia - A drª sacha Gualberto, que é 
Acupunturista e esteta está de volta à Goiânia após sete 
anos e meio se dedicando aos atendimentos em sua clínica 
em Caiapônia, interior do estado.
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Setembro amarelo – setembro é o mês de prevenção 
ao suicidio e a empresária Carmiele oliveira, franqueada 
das Óticas brasil Anápolis está abordando o tema em 
suas redes sociais.
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F-Indy

Pernambucano de 17 anos bate 
recorde na categoria de acesso

o último final de se-
mana foi quase per-
feito para o jovem 

Francisco “Kiko” Porto, con-
siderado a maior revelação 
do automobilismo nordes-
tino. O piloto pernambu-
cano, de apenas 17 anos, 
conseguiu duas poles e 
dois pódios nas três pro-
vas do Indianápolis Motor 
Speedway, em Indiana (Es-
tados Unidos), na quarta 
etapa da US F2000, cate-
goria de acesso à Fórmula 
Indy. E teve mais: para con-
seguir uma dessas poles, o 
piloto da equipe DEForce 
Racing bateu o recorde 
do circuito misto de India-
nápolis, com o tempo de 
1min24seg752. 

“Representou uma su-
peração. Nas primeiras 
etapas não vínhamos cor-
rendo bem. E conseguimos 
ajustar um problema no 
motor e já partimos para 
o teste, e saiu esse baita 
tempo. A equipe e eu tira-
mos uns 1000 quilos das 

costas. Foi demais. Um 
final de semana sensacio-
nal. Usamos praticamen-
te o mesmo circuito das 
provas de Fórmula 1 em 
Indianápolis, com apenas 
uma ou duas mudanças de 
curvas”, contou o piloto em 
entrevista à Agência Brasil.

De quebra, ele teve 
ao lado, na primeira fila, 
seu amigo e compatrio-
ta, Dudu Barrichello - que 
cravou o segundo tempo, 
para fechar a primeira fila 
100% brasileira. “O Dudu, 
filho do Barrichello, é 
meu amigo, meu irmão. A 
gente se conhece desde 
a época do kart no Brasil. 
Andamos juntos desde 

2018, quando ainda está-
vamos na F4. O Rubinho é 
um cara sem palavras, fe-
nomenal, coração gigan-
te. E sabe muito de auto-
mobilismo”, comentou.

A etapa de Indianápo-
lis foi a terceira com a 
participação do brasilei-
ro. Na prova inicial, ele 
não pôde viajar para os 
Estados Unidos devido a 
restrições por conta da 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). Atual-
mente, Kiko Cardoso é 9º 
colocado na classificação 
geral. A parir das próxima 
sexta-feira (12), e tam-
bém no fim de semana - 
12 e 13 de setembro - o 

brasileiro tem mais uma 
rodada tripla, desta vez 
em Mid-Ohio, que terá 
transmissão ao vivo no 
site da F-Indy.

Sonho de viver de 
automobilismo

A temporada de 2020 
é a primeira do pernam-
bucano na US F 2000, 
depois de ser vice-
-campeão na Fórmula 4 
norte-americana no ano 
passado. “Os carros são 
bem diferentes. O motor 
na US F é mais nervoso. 
Podemos atingir mais de 
240 km/h. Acredito que o 
freio também é um pouco 

melhor, conseguimos bre-
car mais dentro da curva”. 
Kiko explica também as 
diferenças entre a US F 
2000 e a F4. “A US F é a 
primeira categoria para o 
piloto que quer chegar à 
Fórmula Indy. Depois tem 
Indy Pro e Indy Light”. 

Motivado, o jovem pilo-
to, no entanto, prefere dei-
xar em aberto os objetivos 
futuros. “Quando eu tinha 
10, 13 anos, é claro, que 
queria a Fórmula 1. Mas, 
aos poucos, a gente vai 
se dando conta de que o 
preço da Fórmula 1 é algo 
astronômico. Então, temos 
que ir buscando opções. 
E até mesmo na Indy tem 
muito piloto bom. Muitos 
caras migrando da Europa 
para os Estados Unidos. 
Só que ainda é algo um 
pouco mais viável em 
termos financeiros. Ago-
ra, não descarto nada. De 
repente, uma Fórmula E, 
Porsche, DTM, Mercedes.. 
É tudo questão de convi-
te e teste. O meu grande 
sonho é viver de automo-
bilismo”, revela.

Domínio no 
kart brasileiro

O jovem piloto per-
nambucano partiu para 

o automobilismo inter-
nacional depois de ven-
cer praticamente tudo no 
Brasil. Ele é pentacam-
peão paraibano, tetra per-
nambucano e bi alagoano 
de kart. Em 2016, ele foi 
campeão brasileiro pela 
primeira vez. E aí veio o 
convite para participar do 
Mundial da modalidade. 
Nesse torneio, ele chegou 
a conquistar a etapa da 
Finlândia. “Foi bem difícil 
conseguir aquela vitória. 
Estavam presentes os 
campeões e vices de vá-
rios países. Só gente boa”. 
Na temporada, Kiko Porto 
foi o terceiro melhor do 
mundo no Kart.

Conquistas que lhe va-
leram o convite do piloto 
Dudu Barrichello para fa-
zer parte da equipe do pai 
dele, Rubens Barrichello, 
na disputa das 500 Milhas 
da Granja Viana em São 
Paulo, em 2017. Ele não 
só foi, como venceu e co-
memorou o título. “Quando 
veio o convite fiquei tenso. 
Não podia fazer feio na 
equipe do Rubinho. Mas 
foi um baita evento. Bem 
tradicional em São Paulo. 
São 12 horas de corrida 
com pilotos de destaque 
internacional. Nível alto e 
bem competitivo”.

Kiko Porto subiu 
ao pódio duas 
vezes no circuito 
de Indiana (eUA)
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