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n Conforme previsto por esta página, o 
governador ronaldo Caiado voltou a to-
car o projeto de inclusão e Goiás ao regi-
me de recuperação Fiscal. Para Caiado, 
todas as exigências foram cumpridas, só 
faltando formalizar a adesão. 

n A Polícia e o Ministério Público já 
levantaram provas de que o padre Ro-
bson tinha à sua disposição um harém 
de rapazes, todos beneficiados com os 
negócios escusos com os donativos dos 
fieis da Romaria do Divino Pai Eterno.

n Pipocam entrevistas pelos municípios, 
sobre cenários eleitorais em cada um, 
mas incluindo a avaliação do governador 
ronaldo Caiado. e ele tem conquistado 
índices positivos entre 59 a 61% (ótimo e 
bom). Não há sinalização melhor.

n Houve muito deboche com as 
previsões do grupo de estudo da 
UFG sobre as mortes em Goiás pela 
Covid-19. Mas, infelizmente, houve 
acerto. Já estamos em 4 mil óbitos, 
caminhando para chegar ao final de 
outubro com 6 mil.

n de volta à terra, Jesus Cristo, caso le-
vado a conhecer o sino de U$ 4 milhões 
de dólares comprado para a basílica de 
trindade, certamente chicotearia o pa-
dre robson, a exemplo do que fez com 
os vendilhões do templo.

n Goiás continua com a sua economia 
se saindo bem, mesmo com os pre-
juízos da pandemia do coronavírus: 
números do comércio indicam um 
crescimento das vendas no varejo de 
quase 4% em julho, em relação ao ano 
passado.

n Foi muito estranha a conversa entre 
Iris rezende e maguito Vilela, que teria 
definido a candidatura do último. Durou 
15 mequetrefes minutos e foi marcada 
por um distanciamento de Iris quanto a 
qualquer participação na campanha.

n Embora realizadas por institutos pou-
co conhecidos, fora da classificação de 
primeira linha, as primeiras pesquisas 
sobre a eleição em Goiânia surpreendem 
ao mostrar Maguito Vilela mal posicio-
nado, em 2º ou 3º lugares.

n Para oferecer um prêmio de consola-
ção a Iris rezende, que foi forçado pela 
família a desistir da reeleição, políticos 
próximos a maguito e daniel Vilela espa-
lham que ele pode, se quiser, ser candi-
dato ao senado em 2022 e vencer fácil.

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

As primeiras falas de Maguito Vilela já definido como candidato a prefeito pelo MDB foram metrifi-
cadas pelo jornal O Popular, com a avaliação de que 40% do tempo gasto foram despendidos com 
citações e referências supostamente elogiosas a Iris Rezende. Mas vejam, leitoras e leitores, como 
as aparências enganam. Maguito realmente mencionou muito Iris, apenas para, no final das contas, 
apresentá-lo como um administrador do passado, com prazo de validade vencido, focado apenas em 
obras físicas e de grande porte, saltando daí que, para o representante emedebista na eleição em 
Goiânia, a capital perdeu o bonde da modernidade e precisa correr atrás da inovação tecnológica 
para verdadeiramente se antenar com os novos tempos do país e do mundo. É isso que Maguito disse 
e é isso que tem sido repetido dia e noite por todos os postulantes ao Paço Municipal, desde o radical 
Major Araújo até o soft power Virmondinho Cruvinel, passando, entre esses dois polos extremos de 
conduta política, por quase 20 ou mais nomes interessados no Paço Municipal. O que Maguito fez 
foi consolidar, com o peso da sua autoridade histórica, todas as críticas são atiradas contra Iris e que 
encontram na sua imagem física uma espécie de confirmação, dada a sua idade avançada, roupas, 
meios de expressão e até as palavras e os raciocínios que escolhe, tudo sugerindo um modelo de 

liderança obsoleta e arcaica. E o ex-prefeito de Aparecida fez isso na primeira oportunidade que teve depois de ver a sua candidatura se 
tornar irreversível, prevenindo-se contra qualquer reação negativa do próprio Iris ou da sua família e seguidores mais apaixonados.
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iRiS NÃo tERÁ NiNGUÉM paRa DEFENDÊ-lo Na caMpaNHa E FicaRÁ coM a iMaGEM DE aRcaico
Vai competir teoricamente ao candidato do mdb em Goiânia – que agora se sabe que será maguito Vilela – a defesa da administração e do nome de Iris rezende 
durante a campanha eleitoral. mas o primeiro passo de maguito praticamente se assemelhou a um ataque, ao se propor a retirar Goiânia da era analógica e inseri-la 
no mundo digital, o que sugere que Iris governou com a cabeça no passado e vai entregar a capital tecnologicamente atrasada, com muitas obras, sim, mas nenhuma 
capaz de promover a inserção dos seus moradores em um processo de modernização. em outras palavras, é o mesmo que os demais candidatos – todos de oposição 
– já vinham dizendo, de uma forma ou de outra. Mas Maguito não ficou só por aí. Ele foi mais longe e acrescentou nas suas primeiras declarações outro ataque que 
os candidatos já vinham fazendo a Iris, especialmente a dra. Cristina, do PL: a prefeitura não tem programas sociais, o que seria uma falha grave. tanto que o novo 
candidato do mdb está prometendo, já no primeiro mês, caso vença, distribuir alimentos e recursos para famílias carentes através de instituições sociais.

plaNo DE GoVERNo DE alESSaNDRo MElo REVEla RESSENtiMENtoS coM iRiS
Pode ser uma impressão errada ou distorcida, mas ficou no ar a suspeita de que o coordenador do plano de governo de Maguito Vilela para Goiânia, o economista Alexandro 
melo, ex-secretário de Finanças de Iris rezende que deixou o cargo a contragosto, está temperando o seu novo trabalho com uma boa pitada de ressentimento em relação ao 
antigo chefe. A ênfase na modernização da capital e na introdução de mais tecnologia nos serviços públicos municipais parece sugerir que Iris não fez nada disso porque seria 
um gestor ultrapassado e que passava da hora de ser substituído. Há pouco defenestrado do Paço Municipal, Alessandro Melo pode ter achado o momento e a situ-
ação ideal para uma vingancinha, para azar de maguito – que foi arrastado para o discurso da “cidade digital” sem se atentar para o quanto isso fere o atual prefeito.

MaiS Do MESMo: iRiS E MaGUito SE REVEZaM HÁ 40 aNoS coMo caNDiDatoS Do MDB
repetindo o que já publicamos nesta página repetidas vezes: desde que Iris rezende se elegeu governador pela 1ª vez, em 1982, o mdb vem se alternando entre apenas 
dois nomes nas eleições para governador do estado, o dele próprio e o de maguito Vilela, com a exceção de Henrique santillo, eleito em 1986, e a “renovação” dentro de 
um desses clãs representada por Daniel Vilela, filho de Maguito, na disputa de 2018. São 40 anos de mais do mesmo, um caso raro em termos de Brasil e possivelmente 
o único, que agora estende a sua abrangência para as eleições para prefeito de Goiânia, que, neste ano, novamente Maguito mais uma vez representando o MDB, 
configurando assim uma das agremiações partidárias, em termos estaduais, mais fechadas de toda a história política do país. Ou mais coronelista de todos os tempos.

aRREcaDaÇÃo DE iMpoStoS cREScE EM GoiÁS, iGNoRaNDo oS EFEitoS Da paNDEMia
É incrível e quase inacreditável: mesmo com as consequências deletérias da pandemia, a arrecadação do governo do estado subiu no 1º 
semestre, em relação ao ano passado, e continua em alta. Os dados do ICMS e do IPVA, principais impostos estaduais, são os mais positivos 
possíveis e garantem ao governador Ronaldo Caiado e manutenção das contas e principalmente da folha de pagamento em dia. A isso, acres-
centem-se as transferências federais, a título de ajuda, que estão chegando pontualmente, acima de r$ 300 milhões por mês, e a retenção 
no caixa dos valores que teriam que ser destinados mensalmente para a quitação das parcelas da dívida. Não poderia ser melhor. Já es-
crevemos aqui e repetimos: Caiado é uma espécie de pé quente em matéria de finanças. Dá sorte, trabalha com objetividade e eficiên-
cia, não sendo à toa que desenvolve uma gestão de ouro em termos de perseguição e conquista da estabilidade financeira do Estado.

tallES BaRREto Vai pERcoRRER UM calVÁRio coMo caNDiDato tUcaNo
Já deu para notar que o deputado estadual talles barreto, candidato do Psdb a prefeito de Goiânia (por enquanto, já que é notória a preferência do ex-governador 
marconi Perillo por uma aliança com maguito Vilela ou Vanderlan Cardoso, desde que na oposição ao governador ronaldo Caiado), vai percorrer um verdadeiro cal-
vário na campanha que se inicia. desde já, em entrevistas e debates, ele tem sido duramente questionado sobre os escândalos dos governos tucanos e até mesmo 
sobre a sua experiência do gestor do programa Goiás na Frente, que não passou de uma espécie de estelionato eleitoral na tentativa de favorecer a candidatura a 
governador de José eliton. Na semana passada, falando à bandnews, talles barreto foi sufocado por perguntas sobre esses temas, constrangedores. Não ser mole. 

DiScURSo iNicial DE MaGUito coMo caNDiDato
EXpÕE iRiS coMo aDMiNiStRaDoR UltRapaSSaDo
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aparecida de goiânia

Centenas de mulheres estão em pré-campanha 
para ocupar uma vaga no legislativo

no momento que 
se inicia a corrida 
eleitoral por vagas 

nas prefeituras e câmaras 
nas cidades, é importan-
te debater projetos que 
visam elaborar políticas 
públicas para as mulhe-
res, que sistematizam o 
seu papel nas relações 
sociais, econômicas, cul-
turais e, principalmente, 
na política e nas eleições 
municipais. A luta pelo 
direito das mulheres vem 
progredindo e isso tem 
feito com que muitas de-
las se interessem cada 
vez mais pelo meio polí-
tico e em Aparecida não é 
diferente. 

A cidade não é a apenas 
a segunda mais populosa 
de Goiás, mas também a 
segunda com o maior co-
légio eleitoral do Estado e 
tem vivido uma progres-
são com a implantação de 
políticas públicas para a 
mulher aparecidense, so-
bretudo fortalecendo o de-
bate público em torno da 
participação da mulher na 
política e no campo social.

A ex-secretária execu-
tiva da Mulher, Eudenir 
de Souza (Tia Deni), em-

presária e pré-candidata 
pelo PTC a uma cadeira 
no Legislativo municipal, 
destaca o avanço nesses 
últimos quatro anos dos 
trabalhos de valorização 
da mulher em Aparecida. 
“Em relação às políticas 
para as mulheres uma 
importante conquista foi 
a criação, em 2017, da Se-
cretaria Executiva da Mu-
lher, que dispõe de aten-
ção básica, assistencial e 
de valorização da mulher, 
que luta diariamente pela 
sua dignidade e pela me-
lhoria qualidade de vida 
de sua família”, afirmou.

Ela confirma que na 
gestão do prefeito Gusta-
vo Mendanha sempre foi 
voltada para que as mu-
lheres tivessem cada vez 
mais voz na sociedade. 
“Trabalhamos muito no 
sentido de mostrar que 
temos condições de ocu-
par espaços e de resgatar 
a autoestima da mulher 
para que ela tenha cora-
gem de ocupar o lugar 
que ela quiser. O traba-
lho contra a violência 
doméstica, as rodas de 
conversas e outras ações 
de valorização da mulher 

foram importantes para o 
resultado que temos hoje. 
O prefeito Gustavo e a 
secretária de Assistência 
Social, Mayara Mendanha, 
deram condições para 
que isso fosse feito e eu 
vejo um resultado con-
creto”, pontuou Tia Deni. 

Mulheres 
na política

As mulheres represen-
tam, atualmente, 52,61% 
do eleitorado de Apare-
cida, segundo dados do 
Tribunal Regional Eleito-
ral de Goiás (TRE-GO). Por 
outro lado, a baixa repre-
sentatividade das mulhe-
res na política se reflete 
na ocupação de cargos 
de poder da Câmara Mu-
nicipal de Aparecida. As 
cadeiras da Câmara de 
vereadores de Aparecida 
são hoje ocupadas total-
mente por homens. Já a 
gestão do prefeito Gusta-

vo Mendanha contou com 
três mulheres no primei-
ro escalão de dezenas no 
segundo e terceiro.

“Embora o município 
tenha a maior partici-
pação feminina no elei-
torado, ainda assim não 
temos nenhuma mulher 
na Câmara de Vereadores 
na atual legislatura. No 
passado também tivemos 
pouca representativida-
de, apenas três mulheres 
já exerceram mandato”, 
destacou Tia Deni, enfati-
zando que este ano deve 
ser diferente, pois a par-
ticipação feminina está 
maior e além disso, é mais 
incentivada pelo prefeito. 
“O Gustavo sempre foi um 
defensor de as mulheres 
ocuparem seus espaços 
na política e neste ano 
não é diferente. Devemos 
ter boas surpresas neste 
pleito”, sublinhou.

A primeira-dama e 
secretária de Assistên-

cia Social de Aparecida, 
Mayara Mendanha sa-
lienta que todas as mu-
lheres precisam estar 
conscientes da sua fun-
ção no meio político. “As 
mulheres precisam pro-
tagonizar mudanças, ocu-
pando cargos de poder e 
decisão, garantindo re-
presentatividade e maior 
participação na tomada 
de decisões da socieda-
de. Defendo a presença 
de mulheres na políti-
ca para um debate mais 
abrangente em torno de 
questões relacionadas à 
família, sociedade, saú-
de, trabalho, segurança 
pública e outras áreas”, 
pontuou a secretária 
de Assistência Social e 
primeira-dama, Mayara 
Mendanha, ao destacar 
o papel da mulher na 
sociedade.

Para ela, o Legislativo 
Municipal precisa contar 
com uma mulher no par-

lamento. “A presença cada 
vez maior de candidatas é 
algo fundamental para o 
fortalecimento da demo-
cracia, afinal, a força da 
mulher é necessária, uma 
vez que, como se sabe, 
ainda há muita exclusão 
e preconceito social. Cha-
mo a atenção, no entanto, 
para o fato de que nossa 
cidade tem 25 vereadores 
e nenhuma é mulher. Será 
um avanço ver mulheres 
no poder, exercendo man-
dato e contribuindo com 
decisões importantes na 
política do nosso municí-
pio”, frisou Tia Deni.

O presidente da Câ-
mara Municipal, Vilmar 
Mariano (MDB), afirma 
que essa mudança per-
passa pelas transforma-
ções de cultura e en-
gajamento feminino. “O 
interesse da mulher pela 
política surgiu de um 
tempo para cá. Tínhamos 
uma cultura atrasada de 
que a mulher ficava a 
mercê do homem e ela 
não participava de qua-
se nada. Esse concei-
to tem sido quebrado 
e hoje deparamos com 
mulheres assumindo po-
sições importantes, que 
são gestoras, ocupando 
cargos de chefia, por 
exemplo. Na política não 
é diferente. As oportuni-
dades têm surgido com 
muita luta e a mulher 
tem observado a impor-
tância de participar de 
qualquer tipo de decisão 
social, seja na família, 
no trabalho, na faculda-
de, na igreja e na políti-
ca também”, destacou.

mulheres representam 52,61% 
do eleitorado do município, 
segundo dados do tre-Go. Políticas 
públicas realizadas de forma 
eficiente nos últimos anos tiveram 
papel fundamental no interesse 
delas por um cargo público
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eleições

PDT desiste de candidatura própria e decide 
apoiar reeleição de Gustavo Mendanha
O presidente estadual do 
PDT, George Morais, decla-
rou nesta sexta-feira, 11, 
que o partido vai apoiar 
o projeto de reeleição do 
prefeito Gustavo Menda-
nha (MDB). “Essa é a deci-
são do partido depois de 
muita discussão e muito 
diálogo. Nós entendemos 
que o momento é de união 
pelo bem de Aparecida”, 

afirmou. O ex-vereador As-
sis Brasil, que estava como 
pré-candidato a prefeito 
pelo PDT, retirou sua pré-
-candidatura para apoiar o 
projeto do MDB.

A decisão da executi-
va do partido em apoiar 
Gustavo aconteceu de for-
ma unânime. “Na primeira 
campanha dele fomos o 
primeiro partido a declarar 

apoio e agora voltamos a 
engajar nesse projeto. O 
Gustavo tem feito um bom 
trabalho e confiamos no 
talento e administração 
dele como prefeito. O Assis 
retirou sua pré-candidatu-
ra com muita parcimônia 
e juntos vamos caminhar 
com foco nesse projeto de 
reeleição”, afirmou o pre-
sidente municipal do PDT, 

Anésio Rodrigues.

Convenção
A convenção do PDT 

em Aparecida será reali-
zada por videoconferência 
neste sábado, 12, às 9h, e 
contará com a participação 
dos dirigentes do partido, 
pré-candidatos a vereador 
e do emedebista Gustavo 
Mendanha. 
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Prejuízo anual com vandalismo poderia 
bancar construção de quase 5 praças

Quando alguém 
quebra por querer 
um banco numa 

praça pública ou furta um 
aparelho da academia da 
terceira idade, o prejuízo 
da depredação fica para 
todos os moradores. Por 
isso que o poder público 
busca sempre conscienti-
zar a população para aju-
dar a preservar as praças, 
parques e outros espaços 
públicos. E não é diferen-
te em Aparecida.

Segundo a Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (SDU), todos os meses o 
município tem que reparar 
estragos feitos intencio-
nalmente em pelo menos 
15 praças da cidade. São 
depredações como quebra 
de brinquedos dos play-
grounds e aparelhos das 
academias abertas, furtos 
de plantas e placas de 
grama e pichações.

Num dos casos de van-
dalismo mais recentes, a 
estátua do diplomata bra-
sileiro Oswaldo Aranha 
na Praça Israel, no Parque 
Trindade, foi pichada de 
cima a baixo e ainda teve 
o chapéu furtado. O ato 
criminoso acabou com-
prometendo a estética do 
monumento, que celebra 
a amizade entre os povos 
de Israel e do Brasil, es-
pecificamente de Apare-
cida de Goiânia.

“É importante ressaltar 
que os bens públicos não 
pertencem à Prefeitura 
de Aparecida. Eles são da 
população, ou seja, do co-
letivo, e por isso têm que 
ser preservados por to-

dos”, comenta o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Urbano, Max Menezes.

Todos os meses, a Pre-
feitura de Aparecida aca-
ba tendo que gastar cerca 
de R$ 70 mil para reparar 
espaços públicos depre-
dados. Esse valor envolve 
custos com reposição de 
peças, deslocamento de 
veículos, manutenções, 
terceirização de serviços 
– conforme o caso – e 
horas de serviço que po-
deriam ser empregadas 
para criar novas praças.

Max argumenta que, se 
houvesse mais conscien-
tização e cuidado com os 
equipamentos públicos, o 
valor economizado com 
os reparos em um ano 
(R$ 840 mil) poderia ser 
revertido para construir, 
por exemplo, quase cinco 
praças no padrão da Pra-
ça João Claudino da Silva, 
no setor Rio das Pedras.

Inaugurada em de-
zembro do ano passado, 
a praça recebeu investi-
mento de R$ 180 mil para 
implantação de mais de 
1.800 metros quadrados 
(m²) de área construída, 
com pista de caminhada, 
academia aberta, ilumi-
nação, pergolados, ban-
cos em concreto, projeto 
paisagístico e playground.

A Praça João Claudino 
da Silva é um dos quase 
100 equipamentos pú-
blicos do tipo que a Pre-
feitura de Aparecida en-
tregou à população nos 
últimos anos, em toda a 
cidade, visando melho-
rar da qualidade de vida 

dos moradores. As praças 
proporcionam condições 
tanto para o lazer como 
para a prática de ativida-
des esportivas, vez que 
muitas delas contam tam-
bém com campos de fute-
bol society, como a nova 
praça do setor Expansul.

Vigilância 24 horas
Aparecida de Goiânia 

tem aproximadamente 
700 espaços públicos ge-
ridos pela Prefeitura. To-
dos eles são vigiados 24 
horas por dia por equipes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), que se dividem 
em 17 viaturas para fazer 
rondas pela cidade.

O comandante da GCM, 
Weber Júnior, informa que 
qualquer movimento sus-
peito em torno de praças, 
parques, jardins, quadras 

e repartições públicas 
pode ser denunciado à 
Guarda Civil pelos tele-
fones 153 e 3545-5901. 
“Esses canais estão 
abertos aos vizinhos e 
amigos de Aparecida. 
A qualquer suspeita de 
vandalismo, nossas via-
turas se deslocam para 
o local imediatamente”, 
acrescenta o comandan-
te da Guarda Civil.

As pessoas flagradas 
pela Guarda Civil Munici-
pal em atos de vandalismo 
ou furtando equipamentos 
públicos são encaminha-
das à polícia, que toma as 
providências cabíveis.

Além do trabalho reali-
zado nas ruas para coibir 
a depredação de espaços 
públicos, a GCM atua pre-
ventivamente no moni-
toramento eletrônico do 

patrimônio da cidade. Com 
as 650 câmeras de alta re-
solução do projeto Cidade 
Inteligente, que são ope-
radas no Centro de Inteli-
gência Tecnológica (CIT), 
a Guarda Civil tem condi-
ções de monitorar atitudes 
suspeitas e surpreender os 
infratores antes que as de-
predações aconteçam.

Parceria com 
os moradores

Para estimular os mo-
radores a cuidar dos es-
paços públicos e denun-
ciar atos suspeitos à GCM, 
a Secretaria de Mobilida-
de e Defesa Social, à qual 
está vinculada a Guarda 
Civil, lançou recentemen-
te dois projetos de con-
servação do patrimônio. 
São as iniciativas Você de 

olho no patrimônio públi-
co e Praça mais segura.

O secretário de Mobi-
lidade e Defesa Social, 
Roberto Cândido, expli-
ca que a GCM executa 
os dois projetos com o 
intuito também de apro-
ximar o cidadão com a 
administração municipal, 
estabelecendo um elo de 
confiança nos cuidados 
com a cidade no dia a dia.

Cândido conclui que 
“quem mais conhece a 
realidade do seu bairro, 
claro, é o morador. Por 
isso, a construção des-
sas pontes entre a po-
pulação e a Guarda Civil 
Municipal é muito im-
portante no sentido de 
prevenir o vandalismo e 
outros atos que possam 
ameaçar a segurança da 
comunidade em geral”.

todos os meses, o município tem que 
gastar cerca de r$ 70 mil para reparar 
estragos intencionais em praças, 
parques, jardins e repartições públicas
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SuStentabilidade

Dia do Cerrado: decreto cria 
Parque Águas do Paraíso

“vamos mostrar 
Goiás como 
um Estado que 

tem respeito pelas pesso-
as, pelo meio ambiente e 
por quem produz. É esse o 
equilíbrio que temos que 
buscar”, anunciou o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
em Alto Paraíso. Acompa-
nhado pela coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, e pela 
secretária de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), An-
dréa Vulcanis, ele esteve 
no município para assinar, 
nesta sexta-feira (11/09), 
data em que se comemora 
o Dia do Cerrado, o decreto 
que cria o Parque Estadual 
Águas do Paraíso, na região 
da Chapada dos Veadeiros.

A unidade de conser-
vação, que será gerida 
de forma compartilhada 
pelo Governo de Goiás 
e pela Prefeitura de Alto 
Paraíso, abrangerá uma 
área de aproximadamen-
te 5 mil hectares, na re-
gião turística das Catara-
tas do Rio dos Couros.

“Isso fará com que 
possamos conciliar e 
não ter uma queda de 
braço. Não se governa 
aflorando desentendi-

mentos, mas pacificando, 
produzindo, trabalhan-
do, ganhando condições 
de dignidade e empre-
go”, ressaltou Caiado.

Titular da Semad, An-
dréa Vulcanis definiu a 
criação do parque como 
um momento histórico, 
que põe fim à espera de 20 
anos. “O governador cria 
uma amostra significativa 
de conservação desse bio-
ma tão importante”, reve-
lou e citou que o Cerrado 
ocupa cerca de um quar-
to do território nacional. 
“Tudo que olhamos nesse 
horizonte, a natureza le-
vou bilhões de anos para 
construir e agora terá 
proteção integral.”

Sustentabilidade

Unir cuidado com o 
meio ambiente e o de-
senvolvimento sustentá-
vel é um dos objetivos do 
Governo de Goiás. “Não 
se faz turismo sem cuidar 
das pessoas, da comunida-
de local. Esse talvez seja 
o maior princípio de uma 
política pública do setor”, 
apontou o presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício 
Amaral, que destacou o 
objetivo de despertar nos 
moradores da região da 

Chapada dos Veadeiros 
novas vocações, a exemplo 
do Turismo Rural. “A con-
servação hoje é um dos 
grandes desafios mundiais, 
temos que comemorar 
muito a criação do parque 
e o nosso setor vai contri-
buir com a geração de 
emprego e renda para 
vocês. Tenho certeza que 
nós vamos colocar bons 
projetos em prática.”

A primeira-dama Graci-
nha Caiado destacou que 
conheceu a comunidade 
local em 2019, quando 
foi à região da Chapada 
dos Veadeiros para dar 
início ao levantamento 
do Índice Multidimensio-
nal de Carência das Fa-
mílias (IMCF). A partir daí 
foram designadas as polí-
ticas sociais para a popu-
lação, principalmente dos 
assentamentos. “Temos 
ajudado, fazemos o que 

podemos, doamos cestas 
básicas, mas sabemos 
que isso não é tudo. Que-
remos fazer muito mais, e 
vamos fazer, trazer renda 
e fazer com que vocês 
possam ter um meio de 
vida melhor”, disse.

Gracinha Caiado ainda 
falou sobre a necessidade 
de envolvimento da co-
munidade para alavancar 
o turismo da região. “Não 
é possível fazer turismo 
sem ter a mão dos mora-
dores daqui, que precisam 
ser beneficiados e a quem 
queremos ajudar. Vocês 
terão apoio do governa-
dor Ronaldo Caiado.”

Diferente de outras 
datas, 11 de setembro de 
2020 é uma data histórica 
para Elaine Soares Fran-
co, presidente do Assen-
tamento Esusa. “Estamos 
de alma lavada, missão 
cumprida. A partir de ago-

ra, essa natureza há de ser 
preservada e respeitada 
como merece”, afirmou.

Moradora da região há 
anos, Elaine manifestou 
toda a sua gratidão ao go-
vernador Ronaldo Caiado 
pela criação do Parque 
Estadual Águas do Para-
íso. “Nosso muito obri-
gado por olhar por essa 
comunidade tão pequena. 
Eu me disponibilizo para 
o que for necessário para 
que este projeto cresça e 
gere frutos”, concluiu.

O vice-prefeito de Alto 
Paraíso, Marlon Rogério 
Bandeira, reforçou que a 
união dos esforços contri-
buirá tanto para a preser-
vação do meio ambiente 
quanto para o fortaleci-
mento da economia local. 
“Esse é um momento 
importantíssimo. Essa 
unidade de conservação 
vem para dar um orde-

namento local e regional. 
Quando a gente fala de 
preservar, precisamos de 
políticas públicas de for-
talecimento, de capacita-
ção para a nossa comuni-
dade”, sublinhou.

Em relação à gestão 
compartilhada do parque, 
o vice-prefeito, que na 
solenidade representou 
o prefeito Martinho Men-
des, garantiu que Estado 
e município estarão de 
mãos dadas. “A prefeitu-
ra é parceira do Estado, 
estamos juntos por um 
objetivo maior, pela pre-
servação e fortalecimen-
to da nossa comunidade.”

Com a criação do par-
que, a comunidade tam-
bém será beneficiada 
com serviços oferecidos 
pela Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater).

“Goiás tem respeito pelo meio 
ambiente e por quem produz”, diz 
Caiado ao assinar decreto de criação 
do novo parque. depois de mais de 
20 anos de espera, governo garante 
sustentabilidade e desenvolvimento 
ao compartilhar gestão com 
Prefeitura de Alto Paraíso
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A nova unidade de conservação, na Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso, abrangerá 5 mil hectares, na região turística das Cataratas do Rio dos Couros

Caiado vistoria obras em Iporá, Fazenda Nova e Sanclerlândia
O governador Ronaldo 
Caiado visita Iporá, Fa-
zenda Nova e Sanclerlân-
dia, neste sábado (12/09), 
para inspecionar obras de 
restauração em rodovias 
estaduais nesses municí-
pios. Ele estará acompa-
nhado do presidente da 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra), Pedro Sales.

A primeira vistoria será 

realizada às 9 horas, na 
GO-060, quilômetro 210, 
em Iporá. As obras são re-
alizadas no trecho entre o 
município e Firminópolis. 
O serviço demanda inves-
timento de R$ 50 milhões 
e está previsto para ser 
concluído ainda neste ano.

Na sequência, às 10h, o 
governador e o presidente 
da Goinfra seguem para 
Fazenda Nova. No local 

eles vão vistoriar as obras 
de restauração da GO-
418. Por lá os trabalhos 
são realizados até o en-
troncamento da GO-060. 
São 43,4 quilômetros de 
rodovia ao todo que re-
ceberão a melhoria, com 
um investimento total de 
mais de R$ 10 milhões.

A última inspeção, pre-
vista para as 11h30, será 
em Sanclerlândia, nas 

obras de restauração da 
GO-236, entre o município 
e Buriti de Goiás. Neste tre-
cho, serão restaurados 15,5 
quilômetros de pavimento, 
com um investimento total 
de R$ 4,3 milhões.

Os três trechos de ro-
dovias estaduais que se-
rão inspecionados são 
alguns dos contemplados 
com pacote de obras lan-
çado no mês de agosto 

pelo Governo de Goiás, 
por meio da Goinfra.

No pacote estão pre-
vistos um total de R$ 270 
milhões em investimen-
tos com a retomada de 
serviços de implantação 
e reconstrução de cerca 
de 540 quilômetros de 
rodovias pavimentadas. 
Também estão contem-
plados projetos e cons-
trução de novas pontes.
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Bolsa de valores
A b3 divulgou a nova carteira do Índice bovespa que vai vigorar até 30 de dezembro 
2020. A carteira do Ibovespa registra a entrada de eztec oN e Petrorio oN, totalizando 
77 ativos de 74 empresas. os cinco ativos que apresentaram o maior peso na compo-
sição do índice foram Vale oN, Itauunibanco PN, Petrobras PN, b3 oN e bradesco PN.

Blog 
o sicoob engecred lançou uma nova ferramenta de comunicação da cooperativa, o 
Blog Sicoob Engecred, que traz conteúdo de qualidade sobre cooperativismo, finanças 
e mercado, além de informações sobre produtos e serviços da instituição financeira. O 
canal é atualizado semanalmente. 

agro
Goiás confirma o recorde na produção de grãos para a safra 2019/2020, que se encerra com 
27,5 milhões de toneladas produzidas, um aumento de 8,9% sobre a safra anterior. Os da-
dos são do 12º Levantamento de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (10/09). É o último do 
ciclo 2019/2020, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que tam-
bém aponta o registro histórico na produção nacional: 257,8 milhões de toneladas no total 
(4,5% a mais que na safra 2018/2019). Segundo a Conab, o recorde se deve ao aumento 
da área plantada e da produtividade, tanto no País de modo geral, quanto no estado, 
com média de aumento acima da brasileira. em Goiás, a área plantada foi de 6,07 mi-
lhões de hectares (aumento de 7,2% sobre a safra anterior) e a produtividade média de 
4.535 quilos por hectare (aumento de 1,5%). Já no País, a área plantada cresceu 4,2% 
(65,91 milhões de hectares) e a produtividade média, 0,3% (3.912 quilos por hectare).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Nubank anunciou a aquisição da corretora Easynvest. Isso representa a entrada do 
maior banco digital do país no mercado de investimentos já em posição de destaque, 
uma vez que a “Easy” é a maior corretora digital independente do mercado, com 1,5 
milhão de clientes e mais de 20 bilhões de reais sob custódia. Os acionistas da Easyn-
vest vão receber ações do Nubank, a começar pela Advent, empresa americana de pri-
vate equity que detém a maior participação da corretora, com 60% do capital.

investimentos

pandemia

Inflação do acesso à internet 
superou índice geral em agosto

o índice do Instituto 
Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística 

(IBGE) que mede a va-
riação de preços para o 
acesso à internet no Bra-
sil teve variação de 8,51% 
em agosto, segundo pes-
quisa mensal divulga-
da nesta semana. Com o 
aumento, a inflação para 
a internet superou a va-
riação de preços geral da 
economia, que acumula 
0,7% desde janeiro.

O acesso à internet é um 
subitem do grupo comuni-
cação, um dos componen-
tes do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), indicador oficial 
para a inflação no Brasil.

Ao divulgar a variação 
do IPCA, que foi de 0,24% 

em agosto, o IBGE explicou 
que o aumento do índice 
preços para o acesso à in-
ternet se deu por causa do 
reajuste de uma das em-
presas do setor, que têm 
o sigilo resguardado para 
colaborar com a pesquisa 
mensal de preços.

O aumento de agosto 
foi o único registrado em 
2020 para o acesso à in-
ternet, já que os reajustes 
são anuais e contratuais. 

Entre janeiro e julho, não 
houve variação de preços, 
com IPCA zero.

Tráfego de dados
O reajuste chega em 

um momento em que o 
isolamento social tem 
impacto no tráfego de 
dados na internet brasi-
leira, segundo a Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). No caso 
da internet banda larga 

fixa, o consumo de dados 
no segundo trimestre de 
2020 cresceu 14% em re-
lação ao primeiro trimes-
tre do ano, alta que foi a 
maior da série histórica 
da Anatel. Por outro lado, 
o tráfego de dados na 
internet móvel caiu 2%, 
fato inédito no país.

“O crescimento no con-
sumo de dados no serviço 
de banda larga fixa pode 
ser justificado pelo maior 

uso de internet em ativi-
dades não presenciais, tais 
como atividades profissio-
nais em home office e au-
las online”.

Sobre a inflação do 
acesso à internet, a Ana-
tel explicou que os re-
ajustes nos serviços de 
telecomunicações não 
podem ser realizados em 
prazos inferiores a 12 
meses e devem respeitar 
o índice de reajuste pre-
visto no plano de serviço 
ou contrato de prestação 
de serviço. isolamento so-
cial. “Assim, passado este 
intervalo de tempo, as 
operadoras têm a liber-
dade de optar por reajus-
tar, ou não, esses valores 
tarifários, os quais podem 
coincidir com o período 
de pandemia pelo qual 
estamos passando”, diz a 
agência reguladora.

A Anatel lembra ainda 
que as operadoras de te-
lecomunicações firmaram 
um compromisso públi-
co para prestar o melhor 

serviço possível em um 
período de modificação 
no perfil dos acessos, com 
mais pessoas estudando 
e trabalhando em casa.    

“Desta forma, para que 
seja possível manter esses 
compromissos, os atuais 
contratos de prestação de 
serviços devem ser cum-
pridos, o que enseja a ma-
nutenção dos direitos e 
deveres ali estabelecidos, 
entre os quais está inserida 
a periodicidade dos reajus-
tes dos serviços contrata-
dos. Também deve ser le-
vada em conta a crescente 
demanda por serviços de 
telecomunicação intima-
mente relacionados às 
medidas de isolamento 
social adotadas para en-
frentamento da pande-
mia de covid-19 (home 
office, ensino a distân-
cia, dentre outros), fato 
que demandará maiores 
investimentos para ma-
nutenção e expansão da 
infraestrutura”,acrescenta 
a Anatel.

Variação do 
indicador no 
mês passado 
foi de 8,51% Ar
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 brANCo 
2014 ComPLeto 4 Por-
tAs ÚNICo doNo ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAt-
sAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para semi Novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PortAs brANCo 2014 
C/ Ar+dH ÚNICo doNo ACeIto 
troCAs e FINANCIo WHAt-
sAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VermeLHA 2014 GArAN-
tIA de FÁbrICA ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHAtsAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs Preto 2008 AU-
tomÁtICo PNeUs NoVos ACeI-
to troCA e FINANCIo WHAt-
sAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. mais 
Informações : tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

r$. entrada + parcelas 592,83 r$. 

Ligue e agende sua visita & realize 

seu sonho! telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PrAtA 2010 Com-
PLetA ACeIto troCA e FINANCIo 
WHAtsAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrAtA 
2008 CAbINe dUPLA ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAtsAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VermeLHo 
2003 ComPLeto 2 Por-
tAs 1.0 soLeIL r$8.800,00 
WHAtsAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 r$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUA tV10 
Qd 6 Lt 1 st troPICAL Verde 
PrÓXImo Ao Posto Com-
bUstIVeL PQ INd. JoAo brAZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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saúde

Setembro amarelo alerta para 
risco do suicídio de esportistas

acada 45 minutos, 
a duração de um 
tempo de futebol, 

uma pessoa tira a própria 
vida no Brasil. O suicídio 
atinge principalmente 
jovens adultos (com ida-
des entre 15 e 29 anos), 
no ápice da forma física, 
mas não livres da depres-
são e das angústias da 
mente. O tema ainda é 
um tabu dentro da socie-
dade e do mundo esporti-
vo, podendo atingir tanto 
os que ainda lutam por 
conquistas e os que che-
garam, teoricamente, ao 
lugar mais alto do pódio. 
Diante deste contexto, o 
Setembro Amarelo brilha 
como alerta, e a Organi-
zação Mundial de Saúde 
diz que, em 90% dos ca-
sos, os pacientes podem 
sair vitoriosos.

“Elas querem acabar 
com o sofrimento, não 
com a vida”, diz a psicó-
loga Sandra Bittencourt, 
ressaltando que é pre-
ciso falar sobre o tema 

sem julgamento e crítica. 
“A prevenção é a chave 
deste problema de saúde 
pública. Precisamos de 
coragem para discutir o 
assunto, seja com profis-
sionais especializados ou 
em grupos de apoio, mi-
nimamente qualificados”.

Moradora de Jundiaí 
(SP), Sandra recorda do 
tempo em que viveu em 
frente ao Paulista Fute-
bol Clube, quando não 
existiam celulares e os 
meninos saíam do aloja-
mento do time para ir até 
o orelhão (antigo telefone 
público) para ligar para os 
parentes. “No fundo, todo 
mundo espera ser amado 
e a família é o primeiro 
grupo ao qual o indivíduo 
deseja pertencer. A maio-
ria desses meninos é de 
origem pobre e há uma 
enorme pressão sobre eles 
pela ascensão social, para 
resgatar todos os familia-
res daquela condição”.

A psicóloga Camila 
Carlos, especialista na 

área esportiva, avalia que 
esta separação precoce 
do núcleo familiar pre-
cisa ser trabalhada com 
os adolescentes. “Essa é 
uma fase de impulsivida-
de e de reestruturação de 
identidade. O jovem pre-
cisa aprender a lidar com 
a derrota, a frustração e, 
o principal, entrar no ca-
minho do autoconheci-
mento. O fato de ele ser, 
ou desejar se tornar, um 
atleta de alto rendimen-
to não o tira da condição 
de ser humano”.

Diego Tuber viveu o 

sonho de ser jogador de 
futebol, mas uma lesão 
no joelho o fez mudar o 
caminho, seguindo para a 
enfermagem do esporte e 
do paradesporto. “Trans-
formei minha tristeza e 
disse pra mim que queria 
estar perto do esporte de 
algum modo. O funil no 
futebol é grande. O capi-
tão do penta, o Cafu, pas-
sou por 13 peneiras até ser 
aceito. Depois de entrar, é 
preciso gerir a carreira e 
se preparar para ser um 
ex-atleta”, diz Tuber, que 
hoje também presta as-

sessoria esportiva.
O maior campeão 

olímpico da história, 
dono de 28 medalhas na 
natação, Michael Phelps 
admitiu ter sofrido com 
depressão e pensado em 
suicídio quando ainda 
reinava nas piscinas. “A 
gente vive ilusões sociais 
e culturais. No fundo, de-
pois da fama, do dinheiro, 
aparece aquele buraco 
existencial”, avalia San-
dra, destacando que o na-
dador revelou ter encon-
trado um novo propósito 
a partir da chegada do 

primeiro filho. Na oca-
sião, o norte-americano 
disse ter encontrado o 
amor verdadeiro. “Cultivar 
essas raízes profundas é 
fundamental, escapando 
do paradigma materia-
lista e consumista. Nós 
temos a cobrança de apa-
rentar felicidade e um su-
cesso permanente, basta 
olhar as redes sociais. A 
gente tem dificuldade de 
falar da dor, mas é uma 
dimensão da vida, e a 
pandemia veio para nos 
trazer de volta para den-
tro de nossas casas”.

o setembro Amarelo brilha como 
alerta, e a organização mundial de 
saúde diz que, em 90% dos casos, os 
pacientes podem sair vitoriosos
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