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Recursos do Tesouro Estadual, do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, viabilizam hangar 
no Aeroporto Santa Genoveva, o Centro de Assepsia para desinfecção de unidades de resgate e novos veículos

investimentos

bombeiros

salvar vidas

aparecida 
de goiânia

Blitz 
educativa, 

SMTA 
conscientiza 
condutores 
e pedestres 

para um 
trânsito mais 

seguro

cidades | 4

investimentos

bombeiros
investimentos

bombeiros

salvar vidas

aparecida 
de goiânia

Blitz 
educativa, 

SMTA 
conscientiza 
condutores 
e pedestres 

para um 
trânsito mais 

seguro

cidades | 4



2 política quarta-feira, 23 de setembro de 2020

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

n Vem aí, no próximo fim de semana, 
a primeira pesquisa Serpes/O Popular, 
que representa o principal parâmetro 
para o acompanhamento de qualquer 
eleição em Goiás, a propósito da dis-
puta pela prefeitura de Goiânia.

n A campanha eleitoral no rádio e na 
televisão, principal instrumento de 
comunicação (onde houver) entre os 
candidatos a prefeito e o grande públi-
co, começará no dia 9 de outubro, uma 
sexta-feira. e vai durar 40 dias.

n É fato: o prefeito Iris Rezende anda 
baqueado com a ressaca da sua decisão 
de renunciar à reeleição e abandonar a 
política. E incomodado com as críti-
cas que vem recebendo, inclusive do 
candidato do MDB, Maguito Vilela.

n e eleição para prefeito em Luziânia 
será uma das mais animadas do estado. 
dois deputados estaduais – diego sor-
gatto, do dem, e Wilder Cambão, do 
Psd – estão na disputa, além da atual 
prefeita Professora edna, do Podemos.

n Mais de 50 auxiliares do então pre-
feito de Aparecida Maguito Vilela es-
tão na lista de contas reprovadas pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios. 
A impressão que fica é que a gestão, 
naquela época, foi pautada por uma 
lambança monumental. 

n o Jornal opção tripudiou sobre o Popu-
lar ao divulgar em primeira mão as notí-
cias da composição entre o governador 
ronaldo Caiado e o senador Vanderlan 
Cardoso. Com uma equipe pequena, po-
rém muito, mas muito mais combativa.

n Os dois maiores favoritos das eleições 
deste ano, em Goiás, são justamente os 
prefeitos que foram expulsos do MDB 
por Daniel e Maguito Vilela: Adib Elias, 
em Catalão, e Paulo do Vale, em Rio 
Verde. É no que dá a política do tacão.

n depois do escândalo envolven-
do as maracutaias do padre robson 
com o dinheiro dos fiéis do divino 
Pai eterno, o prefeito de trindade Jâ-
nio darrot mergulhou. Aposta-se no 
aparecimento de novos fatos que o 
envolverão ainda mais no rolo.

n A campanha em Goiânia terá a pre-
sença de um aloprado, mínimo que se 
pode dizer do candidato da DC, Gusta-
vo Gayer. Pela legislação eleitoral, ele 
terá exíguos segundos de rádio e TV e 
nenhum direito a participar de debates. 

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

A menos de 50 dias até a data da eleição, não há dúvidas mais sobre a ausência do prefeito Iris Rezende 
da campanha, graças às suas repetidas entrevistas garantindo que seguirá isento quanto aos candida-
tos, mesmo o do MDB, seu partido, Maguito Vilela. Iris não vai apoiar ninguém. “Isento” é a palavra que 
não sai da boca dele, o que, para Maguito, representa um prejuízo e tanto, na medida em que o principal 
adversário, o senador Vanderlan Cardoso, também manifesta a intenção de dar continuidade ao legado 
em final de construção no Paço Municipal. Maguito esperneia. Inventa desculpas maltrapilhas, diz que 
as obras e a boa gestão de Iris serão seus “cabos eleitorais” e tenta jogadas, como a designação de Age-
nor Mariano, membro proeminente da equipe do atual prefeito, como coordenador da sua campanha. A 
intenção é óbvia: envolver a máquina administrativa municipal e também vender a ideia de que, de al-
guma maneira, Iris está presente ao seu lado. Como não está, um gosto amargo toma conta dos eventos 
e da movimentação do candidato emedebista, seja presencialmente, seja online. A dura verdade é que 
Agenor Mariano dirigindo a campanha de Maguito, quanto a Iris, não tem significado algum. Não é nada. 

E muito menos garantia de que os secretários e assessores da prefeitura irão se posicionar. Agenor não representa ninguém, só ele mesmo. 
Se Maguito, de repente, ganhar a eleição, terá com certeza um novo cargo no prédio do Park Lozandes. Se não, tende a desaparecer no 
ostracismo, mesmo sendo autor de uma façanha inusitada na história política de Goiás: em 2018, teve mais votos que Marconi Perillo 
na eleição para o Senado em Goiânia, repetindo a façanha em Aparecida, onde ainda conseguiu superar a então senadora Lúcia Vânia. 
Bom para o seu currículo. Para a vida prática, do dia a dia da atual campanha eleitoral na capital, não serve para nada.

VicES coM alGUM pESo, SÓ WilDER MoRaiS E pEDRo WilSoN, MaiS NiNGUÉM
de todos os candidatos a vice escolhidos pelos 14 candidatos que vão disputar a prefeitura de Goiânia, apenas dois podem dar alguma contribuição aos titulares da chapa: o 
ex-senador Wilder Morais, que está enfileirado com o senador Vanderlan Cardoso, e o ex-prefeito Pedro Wilson, acompanhando a deputado estadual Adriana Accorsi. Quan-
to ao resto, é o resto. Wilder e PW têm peso específico. O primeiro ficou em terceiro lugar em Goiânia na disputa de 2018 para o Senado e o segundo tem eleições bem suce-
didas no seu currículo, inclusive para a prefeitura. Algo acrescentam, em consequência da densidade política que ostentam. Fora daí, é um amontoado de zeros à esquerda. 

pSDB É o MaioR DERRotaDo poR aNtEcipaÇÃo DaS ElEiÇÕES MUNicipaiS DEStE aNo
o maior fato político da campanha municipal que se inicia nos municípios goianos é o completo esvaziamento do Psdb, sem candidatos competitivos a prefeito em nenhum 
colégio eleitoral de importância. Isso, depois que o partido mandou por 20 anos consecutivos na política estadual até ser enterrado pela surra nas urnas que tomou em 2018. O 
ex-governador marconi Perillo, tido como a maior liderança da política goiana nas suas duas décadas de fastígio, transformou-se em companhia indesejável. Não há candidato, 
nem tucano nem de qualquer partido, que queira ser identificado como seu aliado ou sequer amigo. ele e o seu partido já estão derrotados, de novo, e por antecipação.

EXpEctatiVa DE REElEiÇÃo DE caiaDo cREScEU coM o acoRDo coM o pSD EM GoiÂNia
Ainda sem o primeiro resultado que irá permitir uma avaliação objetivas das suas consequências, que será a votação para prefeito de Goiânia, o 
acordo entre o DEM e o PSD produziu reflexos políticos positivos para o governador Ronaldo Caiado. Um deles, desde já, foi o fortalecimento das 
expectativas para 2022, quando a reeleição estará colocada na mesa cada vez com mais chances de sucesso, sob o embalo das pesquisas que proje-
tam uma visão positiva da população sobre a atual gestão e do amplo arco de acertos partidários que se desenha a partir da articulação que desa-
guou na candidatura de Vanderlan Cardoso a prefeito da capital e o cancelamento da sua postulação a governador. Aos candidatos a vice na 
chapa de Caiado – o atual, Lincoln tejota, e as novas hipóteses representadas pelo presidente da Assembleia Lissauer Vieira e pelo prefeito 
de Catalão Adib elias – soma-se agora o nome do ex-deputado federal Vilmar rocha, antigo desafeto que se transformou subitamente em 
aliado e sem dúvida tem e terá papel fundamental para a criação de um novo e poderoso eixo político em Goiás, ao lado do governador. 

pRocESSoS poDEM iNViaBiliZaR o REGiStRo Da caNDiDatURa DE MaGUito
o ex-vereador de Jataí, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vice-governador, ex-governador, ex-senador e (ufa!) ex-prefeito de Aparecida não desfruta 
de uma situação jurídica confortável quando ao registro da sua candidatura a prefeito de Goiânia. Maguito tem uma ficha salpicada de zonas cinzentas, 
acumuladas ao longo de uma carreira que levaria qualquer político a pedir a aposentadoria, porém, no seu caso, é apresentada como apanágio para a 
pretensão de assumir o Paço municipal. ele tem processos na Justiça Federal, onde foi denunciado pelo ministério Público Federal por usar verbas do seu 
gabinete de senador para custear material eleitoral. responde a mais de 20 denúncias do ministério Público estadual por atos de improbidade adminis-
trativa praticados na condição de prefeito de Aparecida. e ainda enfrenta contratempos no tCm, onde suas contas geram em alguns pontos dúvidas entre 
os conselheiros. são metros e metros de papel e links de internet, de onde pode sair o tiro na testa capaz de matar a candidatura de maguito em Goiânia.

caMpaNHa pElo RÁDio E tElEViSÃo NÃo DaRÁ REtoRNo SUBStaNcial paRa oS caNDiDatoS
Aviso aos candidatos a prefeito nas cidades goianas onde haverá campanha pelo rádio e televisão: não esperem nenhum tipo de retorno substancial. Já foi o tempo em que 
esse instrumento era decisivo para formar a opinião dos eleitores. Hoje, com segundos ou minutos reservados a cada um, espremidos em dois blocos diários de 10 minutos 
e em parcas pílulas esparramadas pela programação, a diluição da mensagem é a tônica. Não há registro recente, em Goiás, de crescimento de qualquer candidato que 
possa ser atribuído ao rádio e à TV. O governador José Eliton, por exemplo, tinha quase a metade do tempo total e terminou em 3º lugar. Na verdade, a desconfiança, o 
desinteresse e o tédio do eleitor fazem com que a audiência seja baixíssima e que a falta de credibilidade seja determinante para a apreciação final dos postulantes. 

EScolHa DE aGENoR MaRiaNo paRa cooRDENaR caMpaNHa 
Do MDB É tENtatiVa DE ENVoloViMENto Da MÁQUiNa MUNicipal
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1ª sessão ordinária da semana 
tem pauta com 69 processos

os deputados esta-
duais realizarão 
a primeira sessão 

ordinária da semana, nes-
ta terça-feira, 22, e na Or-
dem do Dia constam 69 
matérias que contemplam 
iniciativas parlamentares 
e da Governadoria. A ses-
são, com início às 15 ho-
ras, será realizada através 
do sistema híbrido, com 
parte dos parlamentares 
trabalhando de forma pre-
sencial, no plenário Getu-
lino Artiaga, e outra parte 
participando das sessões 

diretamente de suas resi-
dências ou escritórios, em 
sistema remoto que já vi-
nha sendo usado em pre-
venção à covid-19.

Podem ser votados 24 
vetos do Executivo a pro-
jetos de lei aprovados an-
teriormente pela Casa e 45 
projetos de lei ordinária. 
Os vetos que constam na 
pauta já foram submetidos 
à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
e, agora, serão deliberados 
em Plenário, em votação 
única e secreta. São dois 

processos que tratam de 
veto parcial e outros 22 
que vetam integralmente 
os projetos de lei.

Já os projetos em pauta 
são compostos por 20 pro-
cessos parlamentares, em 
fase de primeira discussão 
e votação, três em votação 
definitiva e 20 projetos de 
lei com pareceres favorá-
veis aprovados que estão 
sendo encaminhados pela 
CCJ. Do Executivo, para 
segunda e definitiva vota-
ção, há um projeto de lei 
que autoriza a abertura de 
créditos especiais ao Fun-
do Estadual de Assistência 
Social (FEAS).

Protocolado sob o nº 
4000/20, a proposta do 
Governo está relacionada 
a repasses fundo a fundo, 
realizados pelo Ministé-
rio da Cidadania, através 
do Fundo Nacional de 
Assistência Social. O plei-
to será viabilizado com 
recursos provenientes de 
anulação parcial ou total 
de dotações orçamentá-
rias e de excesso de arre-
cadação, em obediência 
ao previsto no § 1º, inciso 
II e III do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964.

Para mais informações 
sobre as matérias que de-
vem ser apreciadas nesta 

terça-feira, 22, consulte a 
pauta prévia.

Votações da 
última semana

Na semana passada, 
os deputados realizaram 
um total de duas sessões 
ordinárias com quórum 
qualificado para votações. 
Como resultado dessas 
sessões, 13 deliberações 
foram realizadas.

Entre as matérias tra-
mitadas durante a última 
semana, seis foram apre-
ciadas em votação defi-
nitiva, sendo quatro de 
iniciativa do Poder Exe-
cutivo e duas oriundas 
de parlamentares. Uma 
delas é o projeto de lei 
de nº 3897/20, proposto 
pela Governadoria, que 
autoriza, a título de sub-
venção social, a transfe-
rência de recursos finan-
ceiros em favor da Casa 
de Cora Coralina, no valor 
global de R$ 120 mil. 

A iniciativa, que seguiu 
agora para sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM), decorre do Ofício 
nº 486/2020, do titular 
da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult), que 
solicita o recurso para 
cobrir despesas de cus-
teio, inclusive pretéritas, 

provenientes do desem-
penho de suas atividades.

Durante a última se-
mana ainda, entraram 
em tramitação na Alego, 
outros 15 processos le-
gislativos. Foram 14 pro-
jetos de lei ordinária de 
iniciativa parlamentar e 
um veto integral do Poder 
Executivo. Esses proces-
sos foram encaminhados 
para apreciação das co-
missões técnicas.

Sessões ordinárias
As sessões ordinárias 

constituem o calendário 
anual de trabalho legis-
lativo e possuem a Or-
dem do Dia previamente 
designada, ou seja, têm 
uma pauta de votação. 
São realizadas normal-
mente às terças, quartas 
e quintas-feiras e com-
põem-se das seguintes 
fases: Abertura, onde 
são feitas apresentações 
de matérias e demais co-
municações parlamenta-
res; Pequeno Expediente; 
Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.

As reuniões da sessão 
ordinária, assim como 
das comissões, estavam 
sendo realizadas desde 
o final de abril de manei-
ra remota, após o ato do 
presidente Lissauer Viei-

ra (PSB), que suspendeu 
todas as atividades legis-
lativas e administrativas 
do Poder Legislativo, para 
evitar a propagação do 
novo coronavírus.

A partir deste mês 
de setembro, porém, foi 
implantado pela Casa 
o sistema híbrido de 
sessões ordinárias, bus-
cando um melhor ren-
dimento nas discussões 
e votações de projetos. 
A dinâmica funciona da 
seguinte maneira: parte 
dos parlamentares tra-
balha de forma presen-
cial, na Alego, e outra 
parte continua atuando 
em suas residências ou 
escritórios, por meio de 
sistema remoto. Cabe 
a cada parlamentar es-
colher uma dessas op-
ções para participar das 
sessões plenárias, bem 
como das reuniões das 
comissões técnicas.

Para garantir a transpa-
rência, o Legislativo goia-
no transmite ao vivo todas 
as sessões pela TV Alego e 
também pelo site oficial da 
Casa, e a população pode 
acompanhar os trabalhos 
pela TV Alego no canal 3.2 
da TV Aberta ou no canal 8 
da NET Claro, pelo Youtube 
e também pelo site oficial 
da Casa: portal.al.go.leg.br

Na sessão ordinária desta terça-
feira, 22, constam 69 matérias 
na ordem do dia, contemplando 
iniciativas parlamentares e da 
Governadoria. Podem ser votados 
24 vetos do executivo a projetos de 
lei aprovados anteriormente e 45 
projetos de lei ordinária. os vetos 
já foram submetidos à CCJ e, agora, 
serão deliberados em Plenário, em 
votação única e secreta. A sessão será 
transmitida ao vivo pela tV Alego e 
também pode ser acompanhada pelo 
site oficial da Casa, e no canal 3.2 da 
tV Aberta ou no canal 8 da Net Claro, 
pelo Youtube e também pelo site 
oficial: portal.al.go.leg.br
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Saúde retoma atendimento 
com especialidades médicas

com a taxa de ocupa-
ção dos leitos para 
COVID-19 em queda, 

a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Saúde de Goiânia (SMS), 
retoma as consultas espe-
cializadas nos CAIS, CIAMS, 
Centros de Referência e 
Maternidades, atividades 
suspensas desde março 
por questões de segurança.

Inicialmente, estão li-
beradas consultas espe-
cializadas para pacientes 
que já fazem acompanha-

mento e precisam de re-
torno. As agendas foram 
abertas com vagas para 
atendimentos no período 
de 21/09 até 02/10/2020. 
A partir de 05 de outubro 
retornam os atendimen-
tos para pacientes de pri-
meira consulta.

Lembrando que são 
encaminhados para as 
consultas especializadas 
pacientes que passam 

pelas unidades básicas e 
que precisam seguir com 
o tratamento. Foram li-
beradas especialidades 
como oftalmologia, endo-
crinologia, urologia, gine-
cologia e diversas outras. 
Procedimentos eletivos 
como exames e cirurgias 
já estão liberados, de for-
ma parcial, desde 20 de 
agosto de 2020.

A retomada, que conta 

com medidas rigorosas de 
prevenção à contaminação 
do novo coronavírus, levou 
em consideração a queda 
na ocupação de leitos ex-
clusivos para Covid-19, 
que há vários dias tem 
ficado em torno de 50%, 
mesmo com a redução 
no número desses leitos. 
Dados técnicos e análises 
da Vigilância Epidemio-
lógica e necessidade da 

população, também pe-
saram para o retorno das 
especialidades.

Entre as regras para 
o retorno estão o limi-
te de 10 pessoas por 
grupo no local, dispo-
nibilização de álcool gel 
mantida a distância mí-
nima de 1,5 metros en-
tre os pacientes confor-
me previsto no Decreto 
Municipal nº 1645/2020. 

Em razão da dissemi-
nação do novo coronaví-
rus, desde março estavam 
suspensos, pela portaria 
106/2020, os procedi-
mentos eletivos de exa-
mes, cirurgias eletivas 
e procedimentos ambu-
latoriais, exceto os rela-
cionados ao tratamento 
de câncer, hemodiálise, 
cardiologia ou sequen-
ciais de ortopedia. 

Com taxas 
de ocupação 
dos leitos 
para Covid-19 
em queda, 
secretaria 
de saúde 
de Goiânia 
(sms) retoma 
especialidades 
que estavam 
suspensas desde 
março por conta 
da pandemia
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aparecida de goiânia

Blitz educativa, SMTA conscientiza condutores 
e pedestres para um trânsito mais seguro
A Semana Nacional de 
Trânsito é comemorada 
anualmente nos dias 18 a 
25 de setembro. Em alusão 
a esse período, a Secretaria 
Executiva de Mobilidade e 
Trânsito de Aparecida de 
Goiânia (SMTA), em parce-
ria com o Detran, realiza a 
campanha “Perceba o Ris-
co, Proteja a Vida”. A ação 
educativa deu início nesta 
terça-feira, 22, na Avenida 
Independência, em frente 
ao Aparecida Shopping, e 
orientou usuários vulnerá-
veis, como pedestre, ciclis-
tas e pessoas com defici-
ência, que estão expostos 

aos riscos de lesões, além 
de abordar a relação de 
violência e conflitos entre 
os usuários do trânsito.

No local foram distri-
buídos materiais infor-
mativos aos pedestres e 
condutores de veículos 
sobre a campanha e os 
cuidados no trânsito. Os 
agentes também orienta-
ram as pessoas quanto a 
travessia segura das vias. 
“Temos um foco especial 
nos motociclistas e ci-
clistas, entregadores, em 
vista do crescente núme-
ro de mortes envolven-
do esses usuários. Aler-

tamos, principalmente, 
quanto ao uso correto do 
capacete que pode salvar 
vidas”, ressaltou.

Segundo o secretário, 
o trabalho educativo será 
realizado em vários pon-
tos do município. “ A ação 
vai atender os principais 
pontos da cidade, onde 
tem mais fluxo no trân-
sito. A conscientização é 
voltada a todos para que 
cumpram as leis de trân-
sito, os pedestres para to-
marem os cuidados com 
os riscos e com os moto-
ristas para que protejam 
os vulneráveis, que são os 

ciclistas, os motociclistas, 
as pessoas com deficiên-
cia e os idosos”, pontuou.  

O empresário Leandro 
Ferreira Lopes passava 
pelo local quando foi abor-
dado na blitz educativa. 
Segundo ele, busca sem-
pre dirigir com segurança, 
sempre atento no trânsito. 
“Temos que ter consciên-
cia, dirigir com segurança 
para que tudo flua certi-
nho. Eu dirijo defensiva, 
para mim e para os ou-
tros, mas o ideal é que 
todos tenham consci-
ência e cumpram as re-
gras”, disse o motorista.
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Bombeiros recebem R$ 4,7 
milhões em benefícios

Ao inaugurar o han-
gar do Corpo de 
Bombeiros, o go-

vernador reforça trabalho 
de resgate com entrega 
de veículos à corporação: 
“Dinheiro público é para 
ser retornado à popu-
lação, com melhoria na 
qualidade de vida”

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, nesta 
terça-feira (22/09), duas 
estruturas para o aprimo-
ramento do trabalho do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado de Goiás 
(CBMGO) e entregou mais 
11 veículos para a cor-
poração, sendo um cami-
nhão para abastecimento 
de aeronaves, cinco cami-
nhonetes para o uso no 
salvamento em toda a ca-
pital e cinco ambulâncias.

Os novos espaços insti-
tucionais tratam-se de um 
hangar no Aeroporto Inter-
nacional de Goiânia e da 
Central de Assepsia para 
a desinfecção das unida-
des de resgate. Esta últi-
ma foi construída na sede 
dos Bombeiros, no Jardim 
América. O total de inves-
timentos, que ultrapassa a 
marca de R$ 4,7 milhões, 
foi conquistado mediante 
diversas parcerias.

“O Estado se recompõe 
graças a um sentimento 
de governabilidade dado 
por todos os Poderes”, 

destacou Caiado durante 
a solenidade, em referên-
cia ao trabalho integrado 
promovido pelo Executivo, 
Judiciário e Legislativo.

O líder do Executivo 
disse que os princípios 
estabelecidos em sua ad-
ministração têm o intuito 
de levar políticas públicas 
a todos os goianos, prin-
cipalmente aos que mais 
precisam. “Governo não é 
projeto de poder pessoal. 
Goiás será referência, di-
nheiro público é para ser 
retornado à população 
em melhoria de qualida-
de de vida”, reforçou.

“Vamos fazer assepsia 
na estrutura de governo 
para buscar aquilo que é 
da população. Se tem qual-
quer dúvida, em qualquer 
lugar, será levantada por 
nós, como também serão 
levantados todos aqueles 
que se enriqueceram ili-
citamente”, continuou, ao 
reforçar três dos pilares 
de sua gestão: parcerias, 
combate à corrupção e 
transparência.  

“Estamos mostrando o 
benefício que a socieda-
de tem devido a essa in-
tegração. Temos esforços 
aqui do governo federal, 
por meio da Infraero [Em-
presa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária], 
Poder Judiciário, Ministé-
rio Público, Governo do 

Estado e da força abne-
gada dos nossos oficiais e 
praças do Corpo de Bom-
beiros”, disse o secretário 
estadual de Segurança 
Pública, Rodney Miranda.  

Benfeitorias
Os recursos para a 

construção do hangar, 
cerca de R$ 1,5 milhão, 
vieram dos cofres do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 18ª Região (TRT18), 
com aval do Ministério Pú-
blico do Trabalho.

“O nosso Corpo de 
Bombeiros possui o que 
há de melhor no país em 
termos de capital huma-
no, e a capacitação téc-
nica garante histórias 
de salvamento tão bem-
-sucedidas”, pontuou o 
presidente do TRT da 18ª 
Região, desembargador 
Paulo Sérgio Pimenta. “É 
uma satisfação contribuir 
para o desenvolvimento 
do nosso Estado forta-
lecendo nossas institui-
ções”, complementou.

A importância das par-
cerias para a materializa-
ção de projetos que ga-
rantam qualidade de vida 
à população também foi a 
tônica da fala do procura-
dor-chefe do MPT, Tiago 
Ranieri de Oliveira. “Não 
estamos apenas focados 
na regularização das re-
lações trabalhistas, existe 

todo um efeito expansivo 
no cenário da sociedade”, 
ponderou. “Esse diálogo 
aberto, essa costura sem 
discriminação com vários 
atores é uma característi-
ca do governo do senhor 
[referindo-se a Caiado], 
no intuito de realmente 
construir um Estado me-
lhor”, acrescentou.

O novo hangar será 
a sede do Comando de 
Operações Aéreas dos 
bombeiros, um benefício 
que se tornou realidade 
devido às articulações 
de oficiais e praças e 
que, agora, vai dar mais 
condições operacionais 
à corporação. Com 1.420 
metros quadrados e ca-
pacidade para abrigar 
cinco aeronaves, é um 
dos maiores no Brasil e 
poderá, ainda, dar suporte 
para firmar parcerias com 
outros órgãos.

Já o caminhão para 
abastecimento de aero-
naves e as cinco cami-
nhonetes, que deman-
daram verba de R$ 937 
mil, foram adquiridos por 
meio de convênio firma-
do entre o Corpo de Bom-
beiros e a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).  

“Com essas caminho-
netes, vamos atender mais 
de 15 unidades e realocar 
outras para o interior. O ca-
minhão de abastecimento 

duplicará o campo de atu-
ação do nosso helicópte-
ro e trará mais segurança, 
com um combustível lim-
po para a aeronave”, deta-
lhou o comandante-geral 
do Corpo de Bombeiro, 
coronel Esmeraldino Ja-
cinto de Lemos.

Titular da SES, Ismael 
Alexandrino ressaltou o 
trabalho conjunto rea-
lizado entre a pasta e a 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) 
desde o início da ges-
tão. “Essa parceria se 
solidifica mais a cada 
dia para melhorarmos 
o nosso processo e re-
alizarmos treinamento 
mútuo”, assinalou.

Ele lembrou que a 
integração dessas duas 
áreas de governo (saúde 
e segurança) possibilitou 
que Goiás, mesmo em 
uma pandemia, conse-
guisse aumentar o núme-
ro de transplantes renais, 
fruto da união do Corpo 
de Bombeiros e do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu).  

Ao discursar no evento, 
o vice-governador Lin-
coln Tejota enfatizou que 
a gestão de Ronaldo Caia-
do e da primeira-dama 
Gracinha Caiado não é de 
“gabinete”, mas de conta-
to direto com a popula-
ção. “Principalmente com 

as famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 
‘Devolver Goiás aos goia-
nos’ não é apenas uma 
frase, significa mudar a 
vida das pessoas e gerar 
novas oportunidades de 
emprego”, frisou.   

Central de Assepsia
A estrutura inaugurada 

no complexo dos Bombei-
ros, que demandou inves-
timentos de R$ 1 milhão, 
servirá para realizar a de-
sinfecção final das ambu-
lâncias da corporação e do 
Samu de Goiânia. “Agora 
teremos autonomia para 
higienizar nossas viaturas, 
fazer o processamento dos 
nossos materiais e levar 
segurança aos pacientes 
que atendemos”, informou 
a coordenadora do Serviço 
Integrado de Atendimento 
ao Trauma em Emergência 
(Siate), Karla Prado.   

Já as ambulâncias en-
tregues, ao custo de R$ 1,2 
milhão, são equipadas com 
sistema fixo e portátil de 
oxigênio, maca, cadeira de 
resgate e unidade de suc-
ção portátil, de emergên-
cia. Há também desfibri-
lador externo automático, 
dispositivo de comunica-
ção móvel, duas pranchas 
para imobilização de co-
luna tipo Baxtrap, um farol 
de busca manual (celibrim) 
e uma lanterna portátil. 

recursos do tesouro estadual, do tribunal regional do trabalho e do ministério Público do trabalho, viabilizam hangar 
no Aeroporto santa Genoveva, o Centro de Assepsia para desinfecção de unidades de resgate e novos veículos
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Ao inaugurar o hangar do Corpo de Bombeiros, o governador reforça trabalho de resgate com entrega de veículos à corporação: “Dinheiro público é para ser retornado à população, com melhoria na qualidade de vida”
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café
O Brasil deve colher 61,6 milhões de sacas de café beneficiadas na safra 2020, considerando-se os 
tipos arábica e conilon, consolidando esta como a segunda maior safra brasileira de todos os tem-
pos, atrás apenas da colheita de 2018. os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), no 3º Levantamento da safra 2020 de café. deste total colhido no País, Goiás deve con-
tribuir com 240,5 mil sacas beneficiadas de arábica, em uma área plantada de 6.152 hectares, e 
uma produtividade média de 39,1 sacas por hectare - a maior produtividade entre os estados.

Bancos mundiais
Os investidores estão atentos às ações dos bancos, depois que grandes instituições finan-
ceiras foram acusadas de lidar com recursos ilícitos. documentos secretos do governo dos 
eUA revelam que cinco bancos multinacionais movimentaram 2 trilhões de dólares em 
operações sinalizadas como suspeitas pelos organismos de controle das próprias institui-
ções financeiras. Os bancos analisados foram JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Standard 
Chartered Bank e Bank of New York Mellon. Eles desafiaram repressões contra a lavagem 
de dinheiro, transferindo grandes quantias de origem ilícita para possíveis contas obscuras 
e redes criminosas que, aponta megainvestigação internacional que envolveu mais de 400 
jornalistas, de 88 países e 110 meios de comunicação, incluindo do brasil. As informações e 
análises foram realizadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Recessão
A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 
5,11% para 5,05%. A estimativa de recuo do Produto Interno bruto (PIb) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país – está no boletim Focus, publicação divulgada todas as se-
manas pelo banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o 
próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a mesma previsão há 17 semanas conse-
cutivas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua projetando expansão de 2,50% do PIB. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O McDonald’s e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) anunciam 
a abertura das inscrições para a segunda edição do programa Escalando o Futuro, que 
vão até dia 08 de outubro. Lançada em 2019, a iniciativa busca desenvolver jovens ta-
lentos da comunicação nas áreas de produção de conteúdo, storytelling e empreende-
dorismo. Para se inscrever, o candidato precisa preencher o formulário disponível no 
site www.escalandoofuturo.com.br e submeter um texto de até 1000 caracteres ou um 
vídeo de até 60 segundos pela própria página, contando uma boa história de tema livre.   

desenvolvimento

pandemia

GoiásFomento já financiou mais de R$ 51 milhões

o Governo de Goiás, 
por meio da Goi-
ásFomento, já dis-

ponibilizou aproximada-
mente R$ 43 milhões 
em linhas de créditos 
emergenciais, apenas 
no período da pandemia 
da Covid-19 (de abril a 
agosto). O recurso, que 
socorre os empreende-
dores, contribui para a 
manutenção de milhares 
de postos de trabalho.

O montante equivale a 
cerca de 84% do total fi-
nanciado pela agência de 
janeiro a agosto e já be-
neficiou 892 empresas de 
pequeno e médio porte, 
microempreendedores in-
dividuais (MEI) e microem-
presas nesse período.

Somente com as linhas 
de crédito emergenciais, a 
GoiásFomento teve um in-
cremento de 95% de apro-
vação de empréstimos em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, isso re-
presenta R$ 25 milhões 
a mais para os empreen-
dedores do Estado. No 
balanço do ano, de janei-
ro a agosto, a agência de 
fomento já disponibilizou 
R$ 51,2 milhões, para um 
total de 1.109 contratos.

O montante disponibi-
lizado nesses oito meses 
de 2020 já supera em mais 
de R$ 20 milhões os recur-
sos de todo o ano de 2019, 
quando a GoiásFomento 
liberou R$ 30,3 milhões 
em financiamentos, para 

825 contratos.
O governador Ronaldo 

Caiado explica que essa 
ação é para dar suporte, e, 
neste momento de crise, 
salvar as pequenas e mi-
cro empresas ao facilitar 
o acesso ao crédito. “Goiás 
é um Estado que tem um 
porcentual altíssimo de 
pequeno e microempre-
sários. Trabalhamos para 
aumentar a capacidade 
produtiva desses empre-
endedores. Vamos fazer 
com que esse motor que 

sustenta a economia do 
país e que gera empre-
go possa continuar vivo e 
possa contornar e contro-
lar seu destino”.

O presidente da Goi-
ásFomento, Rivael Aguiar, 
explica que a previsão de 
recursos para financia-
mentos este ano era de 
R$ 120 milhões, mas a 
agência conseguiu cap-
tar mais R$ 54 milhões, 
totalizando R$ 174 mi-
lhões em oferta de crédi-
to. “Hoje, ainda temos em 

torno de R$ 124 milhões 
disponíveis para empres-
tar”, acrescenta Aguiar.

Facilidades
Uma das vantagens do 

recurso financiado pela 
GoiásFomento em relação 
aos bancos do grande va-
rejo é que o empréstimo é 
realizado com uma das ta-
xas mais baixas do merca-
do, ou seja, fica mais aces-
sível aos empreendedores. 
“Nossa intenção é oferecer 
ao micro e pequeno em-
presário, apoio na manu-
tenção dos negócios nes-
te período de crise, e em 
especial, promover a ma-
nutenção dos empregos, 
seguindo determinação do 
governador Ronaldo Caia-
do”, pontua o presidente.

Foi justamente o crédi-
to emprestado pela Goi-
ásFomento que contribuiu 
com a manutenção de dois 
funcionários da empre-
sária Larissa Leão. Há dez 
anos ela possui a Gomad, 
uma empresa que fornece 
equipamentos de tradução 

simultânea e faz a locação 
dos equipamentos para 
feiras, congresso, treina-
mentos e palestras. Com 
o surgimento da pande-
mia vários clientes can-
celaram os eventos. “Pen-
samos, meu Deus, o que 
vai ser nós nos próximos 
meses”, lembra.

Sua empresa conse-
guiu R$ 75 mil pela linha 
de crédito Turismo, com 
juros de 0,5% ao mês e 
carência de seis meses. 
“Pagamos apenas os ju-
ros nesses primeiros me-
ses, o que é muito impor-
tante. Isso ajudou muito a 
empresa”, conta Larissa.

A empresária informa 
que o recurso deu um fô-
lego para o negócio, pois 
fizeram o reembolso de to-
das as contas que tinham 
para pagar. “Não precisei 
dispensar nenhum funcio-
nário fixo, meus fornece-
dores continuaram pres-
tando serviço, sendo pagos 
na data. Então, foi muito 
importante a ajuda que 
tivemos da GoiásFomento”.

Cerca de 84% dos recursos 
foram disponibilizados em linhas 
emergenciais, criadas para dar suporte 
aos negócios e minimizar efeitos 
da pandemia do coronavírus
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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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Com baixas por covid-19, Fla tenta 
evitar novo tropeço na Libertadores

em seu pior momento 
desde o início do ano 
passado, o Flamengo 

terá um difícil desafio na 
noite desta terça-feira. A 
partir das 19h15 (horário 
de Brasília), o time carioca 
vai enfrentar o Barcelona 
de Guayaquil, no estádio 
Monumental, no Equador, 
com 11 desfalques e uma 
boa dose de cobrança so-
bre o elenco e sobre o 
técnico Domènec Torrent 
após a dura goleada sofri-
da na rodada passada da 
Copa Libertadores.

A missão do treinador 
e dos jogadores já seria 
difícil em campo devido à 
pressão por um bom resul-
tado após levar 5 a 0 dian-
te do Independiente Del 
Valle, na quinta passada, 
pela terceira rodada. Foi 
uma das piores atuações 
da equipe nos últimos 
anos. A goleada se somou 
às performances irregula-
res no Brasileirão para ge-

rar críticas e insatisfação 
por parte da torcida.

Agora, com pouco tem-
po de preparação entre 
um jogo e outro, a situa-
ção difícil no Flamengo foi 
agravada pela pandemia 
do novo coronavírus. Nos 
últimos dias, o clube con-
firmou que sete jogadores 
contraíram a covid-19, o 
mais recente foi confirma-
do nesta segunda, véspera 
da partida na cidade de 
Guayaquil. Seria o atacan-
te Vitinho, cujo nome não 
foi confirmado pelo clube.

Os demais infectados 
são Diego, Isla, Matheuzi-
nho, Michael, Filipe Luís e 
Bruno Henrique. De acordo 
com o clube, todos foram 
isolados para evitar novas 
contaminações na dele-
gação. O problema para 
Domènec é que outros 
jogadores importantes do 
elenco já eram baixas cer-
tas para este duelo, caso de 
Gabriel, Gustavo Henrique, 

Diego Alves e Pedro Rocha, 
por lesão ou suspensão.

No total, o treinador tem, 
portanto, 11 desfalques para 
tentar reagir na competição 
e na temporada. Por isso, 
escalar o Flamengo nesta 
terça será quase um “que-
bra-cabeça” e, ao mesmo 
tempo, a primeira grande 
missão do técnico na ten-
tativa de reconquistar a 
torcida e a confiança.

A preocupação com as 
baixas foi tanta que a di-
retoria convocou de últi-

ma hora quatro jogadores 
para compor a delegação 
em Guayaquil. Quatro ga-
rotos foram chamados: o 
lateral-direito João Lucas 
(19 anos), o zagueiro 
Natan (22) e os atacan-
tes Guilherme Bala e 
Rodrigo Muniz (ambos 
também com 19).

Nesta terça, o Flamen-
go buscará a recuperação 
não apenas para supe-
rar a goleada da semana 
passada. Um novo trope-
ço deixará a equipe mais 

distante da classificação 
às oitavas de final. O atual 
campeão da Libertadores 
é o segundo colocado do 
Grupo A, com seis pontos, 
três atrás do líder Inde-
pendiente Del Valle. Mas 
poderá cair para o ter-
ceiro posto caso o Junior 
Barranquilla surpreenda 
o Del Valle no mesmo dia, 
em casa. O time colom-
biano tem três pontos.

Time mais limitado 
da chave, o Barcelona 
de Guayaquil ainda não 

somou ponto e figura no 
quarto posto. Para este 
duelo, o time equatoria-
no também terá proble-
mas em sua escalação. 
O lateral Mario Pineida 
vai cumprir suspensão, 
enquanto o atacante uru-
guaio Jonathan Alves ain-
da não se recuperou de 
lesão. Outros atacantes, 
como José Angulo, Adonis 
Preciado e o paraguaio 
Cristian Colmán, também 
sofreram contusões e são 
dúvidas para esta terça.

Com pouco tempo de preparação 
entre um jogo e outro, a situação 
difícil no Flamengo foi agravada pela 
pandemia do novo coronavírus
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