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n A avaliação da Folha de S. Paulo so-
bre a gestão fiscal do governador Ro-
naldo Caiado é impressionante. Consi-
dera que ele recebeu o Estado falido e 
em menos de 2 anos promoveu a sua 
recuperação como o melhor do país.

n A delegada Adriana Accorsi viajou a 
São Paulo para gravar vídeos em que 
o ex-presidente Lula recomenda a sua 
candidatura – o que unanimemente está 
sendo avaliado como a pá de cal na sua 
candidatura a prefeita de Goiânia. 

n Vai mal a candidatura do vereador 
Marden Jr. a prefeito de Trindade. Lá, 
todo mundo sabe que ele foi imposto 
pelo padre Robson, antes do escândalo 
que minou a sua credibilidade como rei-
tor do Santuário do Divino Pai Eterno.

n essa é boa: o ex-deputado federal e 
presidente do PSd Vilmar Rocha, único 
sobrevivente do Tempo Novo de Marco-
ni Perillo, garante que, mesmo não sen-
do candidato, está feliz da vida fazendo 
campanha para os aliados.

n O candidato do PSDB Talles Barreto 
jura que já percorreu a pé mais de 50 
mil quilômetros pedindo votos nos 
bairros. A distância é equivalente a fa-
zer duas vezes o percurso de ida e vol-
ta entre Goiânia e Pequim, na China.

n discutir qual candidato garante a con-
tinuidade da gestão de Iris Rezende em 
Goiânia é ridículo. Todos os 16 postulan-
tes, até mesmo o Major Araújo, garan-
tem que vão dar sequência e terminar as 
obras do atual prefeito.

n Muita gente no comando da campa-
nha do MDB em Goiânia espera que o 
prefeito Iris Rezende, condoído com a 
via-crucis do candidato Maguito Vi-
lela sob o novo coronavírus, resolva 
declarar o apoio que, até hoje, negou 
enfaticamente.

n O prefeito de Anápolis Roberto Naves 
apresentou no seu programa de televi-
são como “realização” uma escada que 
construiu em uma ladeira íngreme em 
um bairro de Trindade. e o ar condiciona-
do que instalou em 2 escolas.

n A rigor, o deputado delegado 
Humberto Teófilo não é responsável 
pelo pai Amarildo Pereira, em difi-
culdades diante de uma condenação 
a mais de 5 anos de prisão por roubar 
dinheiro do INSS. Mas que é um bai-
ta constrangimento, isso é.

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

O candidato do MDB a prefeito de Goiânia Maguito Vilela infelizmente deu mau exemplo ao se des-
cuidar, apesar dos seus quase 72 anos e portanto se classificando como integrante do grupo de risco, 
ainda mais diante dos antecedentes de duas irmãs também idosas que não resistiram ao novo corona-
vírus, das medidas de prevenção sanitária que deveria ter adotado para desenvolver as atividades da 
sua campanha – o que o levou a ser infectado e a passar agora por um momento difícil, que pode ser 
classificado como de luta pela sobrevivência. As redes sociais de Maguito parecem ter sido peneiradas 
de última hora, com a retirada das imagens anteriormente postadas que mostravam o candidato à 
vontade, reunindo-se com pessoas, a curta distância, sem máscara protetora e mesmo falando ao 
microfone também sem defesa para a boca e o nariz. Além disso, o emedebista fez uso incorreto de 
equipamentos, como a máscara de acrílico  que semicobre o rosto, mas, segundo especialistas, só dá 

segurança em caso de uso concomitante da máscara de tecido. Maguito recorreu a esse artifício para desfilar pelos bairros em 
apinhadas carrocerias de pequenos caminhões e camionetes com o objetivo teórico de facilitar a sua identificação pelos eventuais 
transeuntes e populares nas ruas e calçadas. Alguém com as condições físicas preliminares como as dele jamais deveria se expor 
tanto assim. E tanto que o resultado não poderia ser outro, como não foi: ele contraiu o vírus e, apesar das notas otimistas e das 
declarações do seu médico e do seu filho Daniel Vilela, passa por um momento difícil intubado em uma UTI em São Paulo.
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papElÃo: caMpaNHa Do MDB apRoVEita tRÉGUa DoS aDVERSÁRioS paRa atacaR VaNDERlaN
Com Maguito Vilela doente, formou-se em torno dele uma corrente de solidariedade que uniu aliados e adversários, quase que santificando a sua figura 
e o seu comportamento, abrindo espaço para a campanha do MdB incorrer em um delito ético grave: enquanto os programas de Vanderlan Cardoso, 
do PSd, no rádio e na televisão, suspenderam as críticas, que já eram poucas, ao concorrente, a campanha emedebista continuou no ataque, veiculando 
peças de desconstrução contra Vanderlan. Moralmente, foi inaceitável, tanto que a Justiça eleitoral chegou a proibir as peças no rádio e na televisão, à vista 
inclusive das trucagens e trapaças inseridas no material, o que, no momento, continua sub judice.

NÃo DÁ paRa acREDitaR NaS NotaS Do MDB SoBRE o EStaDo DE SaÚDE DE MaGUito
São e continuam inconfiáveis as notas do MDB, as informações repassadas pelo médico particular e genro, dr. Marcelo Rabahi e as declarações de Daniel Vilela 
sobre as condições de saúde do candidato Maguito Vilela. É um espetáculo deprimente o que estão a protagonizar. Segundo o que dizem, desde o início, Maguito 
sempre está bem, estável, movimentando-se, alimentando-se e tudo o mais, o que contradiz a escalada de piora a que ele foi arrastado, a ponto, hoje, de ninguém 
saber exatamente qual o seu estado verdadeiro, a não ser que é grave. Mas, pelo menos, não é por sua culpa, mesmo porque não tem se tem detalhes sobre o 
impacto emocional que sofreu. e ainda mais quando é nítido o esforço da campanha para capitalizar a doença, mais ou menos como Jair Bolsonaro transformou 
em trunfo a facada de Juiz de Fora. Quem está falando e agindo por Maguito nesse momento doloroso o está fazendo muito mal.

ElEitoRaDo DE GoiaNÉSia REJEita cHapa MDB-pSDB E caMiNHa paRa ElEGER caNDiDato Do DEM
As desastradas articulações do presidente estadual do MDB Daniel Vilela estão levando o partido a um buraco sem precedentes em Goiás. 
depois de insistir na candidatura a governador em 2018, sem a menor base eleitoral real, que resultou na diminuição do tamanho da sigla, 
prosseguir com a expulsão por vingança dos prefeitos caiadistas que agora vão se reeleger como campeões de votos (a exemplo de Adib Elias, 
em Catalão, e Paulo do Vale, em Rio Verde), daniel patrocinou um acordo com o PSdB em Goianésia que pode acabar em uma fragorosa 
derrota nas urnas, caso venha a ser rejeitado, como parece, pelo eleitorado local. O MdB se uniu aos tucanos para lançar uma chapa com o 
emedebista Pedro Gonçalves na cabeça, tendo como vice o delegado Marco Antônio Maia, do PSdB. Motivo: tirar a legenda do atual prefeito 
Renato de Castro, outro que apoiou Ronaldo Caiado no último pleito. O resultado dessa incoerência é que Leonardo Menezes, candidato do 
deM, lançado pelo prefeito, disparou na liderança das pesquisas e está a um passo de ser eleito, enterrando o MdB na cidade. 

FlÁVio caNEto, MaRiDo DE MaGDa MoFatto, tEVE o REGiStRo iNDEFERiDo EM calDaS NoVaS
Marido da deputada federal Magda Mofatto, Flávio Canedo está com o registro indeferido e não pode se candidatar a prefeito de Senador Canedo, pelo PL. O motivo é es-
cabroso: desponta no seu no currículo judicial uma condenação a 5 anos de prisão, em 2ª instância, pelo crime de tortura. Recorreu ao STJ, mas, pela Lei da Ficha Limpa, está 
impedido de postular cargos eletivos por 8 anos. Flávio Canedo tem outro “crime” nas costas: foi ele quem traiu a palavra empenhada com a vereadora dra. Cristina e tentou 
impedir a candidatura dela a prefeita de Goiânia para tentar levar o PL e seu tempo de televisão para a coligação de Maguito Vilela, o que, como se sabe, não deu certo.

lEGaDo DE iRiS, SEM DEFESa, JÁ EStÁ NoVaMENtE EM pRocESSo DE DEScoNStRUÇÃo
Políticos com passagem pelo Executivo costumam se preocupar em demasia com o “legado” que às vezes deixam. É o caso, no momento, do prefeito Iris Rezende, que tem 
uma visão, digamos assim, excessivamente concreta do que pode deixar para Goiânia, na prática as suas obras e o saneamento financeiro que teria feito no Paço Municipal. 
Mas, vejam só, leitoras e leitores: antes mesmo de encerrado o mandato de Iris, seu legado já está sendo desconstruído. O Popular publicou 2 páginas com os candidatos a 
prefeito de Goiânia falando mal da atual gestão, destacando-se as críticas às obras inacabadas que ficarão para o futuro. Centrou-se fogo também na falta de vagas para 
milhares de crianças na educação Infantil Municipal, ou seja, nos CMeIs, e no endividamento da prefeitura, que não é brincadeira e implica no pagamento de juros 
elevados e no dispêndio de R$ 150 milhões para serviço e amortizações em 2021. Isso pode facilmente se sobrepor a qualquer legado e inverter, em retrospectiva, 
mais na frente, a boa aprovação que Iris tem hoje. e lembrando que ele já passou por isso, depois de encerrado o ciclo de poder do MdB-PMdB em 1998.

MaGUito DEScUiDoU-SE DiaNtE DoS RiScoS Da coViD
E aGoRa EStÁ lUtaNDo paRa SoBREViVER EM SÃo paUlo
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Em sabatina da Fieg, Gustavo propõe 
criação de novo polo industrial

em sabatina realiza-
da pela Federação 
das Indústrias do 

Estado de Goiás (FIEG), 
o prefeito de Aparecida 
de Goiânia e candidato à 
reeleição, Gustavo Men-
danha (MDB), respondeu 
a questionamentos de 
jornalistas e empresários 
do setor industrial. Já na 
primeira pergunta, feita 
pelo presidente da Fieg, 
Sandro Mabel, Gustavo 
enfatizou que o muni-
cípio é uma das molas 
propulsoras do desen-
volvimento do estado. O 
candidato disse que dará 
continuidade, sendo re-
eleito, às parcerias com 
o setor produtivo, princi-
palmente na promoção 
da qualificação da mão-
-de-obra e criação de no-
vos polos para atração de 
empresas, que geram em-
prego e renda, fomentan-
do inclusive o uso da tec-
nologia e da inteligência 
para preparar Aparecida 
para o futuro.

“Os aparecidenses po-
dem ter certeza de que, 
sendo reeleito, vou sim 
trabalhar ainda mais para 
realizar ações e obras 
para beneficiar a popula-
ção da cidade, especial-
mente na geração de em-
prego e renda, e, assim, 
melhorar a qualidade de 
vida, proporcionando um 
futuro melhor para as 
pessoas. E isso será feito 
com parcerias com o setor 
produtivo, desburocrati-
zando os processos para 
abertura de empresas e, 
sobretudo, na união com 
o Sistema S para fazer a 
qualificação profissio-
nal da mão-de-obra dos 
aparecidenses. Aparecida 
é uma cidade altamente 
empreendedora e isso 
reflete no crescimento 
do município. Inclusive, 
focados no período pós 
pandemia, vamos gerar 
incentivos para micros e 
grandes empreendedo-
res”, pontuou Gustavo. 

O candidato salientou 

ainda que há uma área no 
Jardim dos Ipês que será 
utilizada para a implan-
tação de um novo polo 
industrial, diminuindo a 
distância do trabalhador 
ao seu local de traba-
lho. “É uma área extensa, 
onde poderemos instalar 
grandes indústrias, que 
ajudarão na geração de 
emprego para a nossa 
população. Isso irá desen-
volver ainda mais aquela 
região do Garavelo. E será 
para prover essas empre-
sas de mão-de-obra qua-
lificada que vamos formar 
mais parcerias, por meio 
da secretaria do Trabalho, 
com instituições filantró-
picas e também aqui com 
o Sistema S, que atua 
há algum tempo com 
esse objetivo. Inclusive 
eu, que sou formado em 
educação física, fui um 
estagiário do SESI ali de 
Aparecida. Queremos dar 
oportunidade para aque-
les que buscam uma vaga 
no mercado”, comentou o 
emedebista. 

Gustavo Mendanha 
abordou também o pro-
jeto Cidade Inteligente, 
que recebeu prêmios na-
cionais e internacionais. 
“Hoje já finalizamos a 
primeira fase deste pro-
jeto com a instalação das 
câmeras de videomoni-
toramento, 700 quilôme-
tros de fibra óptica e um 
data center com espaço 
suficiente para tornar a 
gestão totalmente digital. 
E, além de formar uma 
cidade inteligente, es-
tamos trabalhando para 
ter cidadãos inteligentes. 
Assim estamos pensando 
na educação digital, com 
a entrega de tablets para 
os professores usarem 
a tecnologia em sala de 
aula e levar as aulas de 
robótica a 100% das es-
colas municipais no en-
sino fundamental. Hoje, 
50% delas já possuem 
esse ensino na grade cur-
ricular”, sublinhou o ges-
tor respondendo questio-

namento de um membro 
da Fieg. 

Perguntado sobre pos-
síveis projetos casados 
com a capital, caso seja 
reeleito em Aparecida e 
Maguito Vilela (MDB) se 
eleito em Goiânia, Gus-
tavo Mendanha explanou 
que um dos pontos mais 
importantes é a melhoria 
do transporte coletivo. 
“Temos discutido esse 
ponto para melhorar o 
deslocamento dos cida-
dãos das duas cidades 
e entre as duas cidades. 
Se nós dois formos elei-
tos, vamos trabalhar jun-
tos neste processo. Hoje 
avançamos na melhoria 
do transporte coletivo 
dentro de Aparecida com 
as linhas interbairros que 
fazem os trajetos dentro 
da cidade, até porque o 
município cresceu muito 
e o transporte público es-
tava defasado, com traje-
tos que preferencialmen-
te levavam as pessoas de 
Aparecida para a capital. 
Mas agora temos pessoas 
que vivem e trabalham 
no município. Temos dis-
cutido ainda usar a tec-
nologia para melhorar o 
tempo de viagem, facili-
tando a vida do trabalha-
dor”, salientou ele.

Enfrentamento 
à Covid-19

Primeira-dama de Apa-
recida e secretária de As-
sistência Social, Mayara 
Mendanha também res-
pondeu perguntas sobre 

os projetos da eventual 
próxima gestão de Gus-
tavo para assistência a 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
mulheres, crianças e ado-
lescentes, jovens, idosos e 
pessoas com deficiência. 
Mayara contextualizou o 
cenário atual de pande-
mia, em que a Prefeitura 
de Aparecida entregou 
milhares de cestas bási-
cas a famílias mais vul-
neráveis, e afirmou que 
a assistência social con-
tinuará sendo uma das 
prioridades da gestão 
municipal.

Mayara agradeceu ao 
setor produtivo e à Fede-
ração das Indústrias pelo 
engajamento na campa-
nha promovida recen-
temente pela Secretaria 
de Assistência Social de 
Aparecida para ajudar, 
com doação de cestas bá-
sicas, as famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
social. “Nesse momento 
de pandemia, tivemos 
uma grande participação 
dos empresários, se mo-
bilizando. A Fieg foi outra 
grande parceira nas doa-
ções de alimentos. Nós ti-
vemos a oportunidade de 
ajudar milhares de famí-
lias que estavam passan-
do por dificuldades”, lem-
brou a primeira-dama.

Orgulho da cidade 
que mora

Gustavo falou que se 
lembra de que, quando 
era criança, era preciso ir 

para a capital para com-
prar utensílios como rou-
pas ou móveis, ou usar 
qualquer serviço, princi-
palmente na área da saú-
de. O candidato disse que 
hoje Aparecida é quase 
totalmente independente 
em diversas áreas, e quer 
dar continuidade a esse 
processo de crescimento 
ordenado e com respon-
sabilidade. “Nossa ideia 
é continuar avançando. 
Antigamente para o lazer, 
para as compras diárias e 
para ter atendimento mé-
dico, tínhamos que ir para 
Goiânia. Hoje, com a ges-
tão de Maguito quando 
prefeito de nossa cidade 
e nesses quatro anos da 
minha gestão, investi-
mos muito nessa área do 
desenvolvimento urba-
no e melhoria da educa-
ção, da saúde e de infra-
estrutura”, ponderou ele. 
Gustavo ainda salientou: 
“Hoje os cidadãos apare-
cidenses têm orgulho de 
viver na cidade”. 

Ao responder sobre 
projetos para implan-
tação de áreas verdes 
em Aparecida, Gustavo 
Mendanha abordou seu 
plano de governo para 
os próximos quatro anos 
de gestão. O candidato 
disse que, se reeleito, 
construirá mais praças 
e parques para o lazer e 
preservação do meio am-
biente na cidade. “Hoje a 
cidade conta com qua-
se 100 praças públicas 
com academia aberta e 
playground para lazer e 

prática de atividade fí-
sica. Queremos também 
implantar parques ali no 
Garavelo, aqui na Vila 
Sul e em outros bairros, 
para que tenhamos mais 
áreas verdes. E vamos 
continuar o projeto de 
embelezamento com o 
plantio de flores, que tem 
colorido nossas ruas. Hoje 
quem anda pela cidade 
vê os canteiros floridos 
e bonitos, e isso tam-
bém melhora a autoesti-
ma da população.”

A jornalista Sandra 
Persijn comentou que 
Aparecida cresceu muito 
e de forma desordenada, 
e perguntou qual o pro-
jeto para a construção de 
Plano Diretor inclusivo. 
“Enquanto presidente da 
Câmara de Vereadores, 
aprovamos um plano mo-
derno e que pensava a 
cidade para os próximos 
anos. Ouvimos todas as 
áreas. Mas, sim, quando 
este Plano Diretor já esti-
ver defasado, vamos ouvir 
novamente todos os inte-
ressados em criar uma 
cidade mais desenvolvi-
da e moderna. Eu sempre 
busco ouvir a população 
da cidade e o setor pro-
dutivo. Sou um prefeito 
do povo. E estou sempre 
nas ruas ouvindo a todos 
e, com isso, buscando so-
lucionar os problemas 
da cidade e atender as 
demandas dos cidadãos 
aparecidenses”, comentou 
ele. Gustavo declarou que 
tem ouvido bem aberto 
para ouvir a todos. 

Atual prefeito e candidato à 
reeleição pelo MdB apresentou 
compromissos de seu plano de 
governo para fomentar a expansão 
do setor produtivo na cidade
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Governo de Goiás investe R$ 270 
milhões na infraestrutura rodoviária

O Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de In-

fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), executa um pa-
cote de obras rodoviárias 
que leva benefícios a to-
das as regiões do Estado. 
Os investimentos totali-
zam R$ 270 milhões e 
representam a retomada 
de obras de implantação 
e reconstrução de cerca 
de 540 quilômetros de 
rodovias pavimentadas. 
Também estão contem-
plados projetos e cons-
trução de novas pontes. 

Anualmente são investi-
dos pela Goinfra cerca de R$ 
200 milhões para garantir a 
manutenção da malha. Fren-
tes de serviço se espalham 
diariamente em todos os 
cantos de Goiás para man-
ter a trafegabilidade nas 
rodovias e garantir a segu-
rança para os usuários. 

Na região Oeste, a Goin-
fra irá concluir a pavimen-
tação da GO-174, entre 
Diorama e Montes Claros 
de Goiás. Com 32,9 quilô-
metros de extensão, a obra 
já está 51% executada. O 
trecho de Firminópolis a 
Iporá está em reconstru-
ção na GO-060. Importan-
te via de escoamento na 
região, homens trabalham 
para concluir a obra até 
o final do ano. São 111,5 
quilômetros de pavimen-
tação, com um orçamento 
de R$ 74 milhões, advindo 
do Tesouro Estadual.

Na GO-173, entre Israe-
lândia e Jaupaci, a Goinfra 

irá completar a restaura-
ção de 18,4 quilômetros. 
E ainda na região Oeste, 
as máquinas trabalham na 
GO-326/418, de Fazenda 
Nova até o entroncamento 
da GO-060, para revitali-
zar 43,4 quilômetros de 
rodovia. Estão sendo res-
taurados, também, 16 qui-
lômetros da GO-326, entre 
Sanclerlândia e Buriti de 
Goiás. Por fim, há benfei-
toria na GO-326, entre 
Claudinápolis e Anicuns, 
onde serão reconstruí-
dos outros 26 quilôme-
tros de pavimentos.

“Não é asfalto de faz de 
conta, é padrão nacional”, 
assegura o governador 
Ronaldo Caiado durante 
as vistorias que tem feito 
às obras de restauração da 
pavimentação das rodovis 
goianas, especialmente 
nos arredores de Iporá, Fa-
zenda Nova e Sanclerlân-
dia. “É estrada com padrão 
do Dnit [Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes] e terá vida 
útil de 15 anos”, destaca.

Norte e Nordeste
No Norte e Nordeste 

goianos, a Goinfra dá pas-
sos importantes para re-
cuperar as condições das 
estradas estaduais da re-
gião. As frentes de serviços 
realizam a pavimentação 
da GO-439, entre Pilar de 
Goiás e Guarinos, para a 
conclusão de 7,3 quilôme-
tros entre os municípios.

Em breve, também se-
rão retomadas as obras da 
GO-132, que vai de Colinas 
do Sul até Minaçu. É um 
trecho de 20,2 quilôme-
tros que já está com 48,5% 
da obra executada. Já na 
GO-239, a Goinfra vai pa-
vimentar 25 quilômetros 
do trecho entre o en-
troncamento da GO-164 
e o povoado de Bandei-
rantes, na divisa de Goi-
ás com Mato Grosso.

As frentes de serviço 
também estão na GO-347, 
entre Nova Iguaçu de Goi-
ás e Santa Terezinha de 
Goiás. No total, estão sen-
do pavimentados 38,1 qui-
lômetros de rodovia.

“Pegamos a Goinfra 
com um quadro preocu-
pante, sendo que o último 
governo não adotou as 
melhores práticas e roti-

nas para garantir a melhor 
qualidade possível da obra 
pública”, afirma o presiden-
te da Goinfra, Pedro Sales.

Demais regiões
A Goinfra retomou as 

obras de duplicação da 
GO-070, que liga Goiânia 
a região do Rio Araguaia, 
para concluir 14,5 quilô-
metros do trecho entre 
Mossâmedes e a cidade de 
Goiás. Os investimentos de 
R$ 7 milhões são banca-
dos pelo governo estadual.

Na GO-080 a Goinfra 
concluirá a duplicação 
de Nerópolis até o en-
troncamento da BR-153, 
que está com 92,6% das 
obras prontas. Também 
haverá máquinas traba-
lhando na GO-184, entre 
Jataí e o entroncamen-
to da GO-220. No local, 
conhecido por estrada 
velha de Caiapônia, se-
rão pavimentados 53,9 
quilômetros. A obra está 
orçada em R$ 20,5 mi-
lhões e será bancada 
pelo Tesouro Estadual.

Na região Sul, o Governo 
de Goiás assinou ordem de 
serviço para restauração e 

alargamento da GO-206, 
no perímetro urbano de 
Itumbiara (Avenida Mo-
desto de Carvalho). São 
11,2 quilômetros de as-
falto com investimentos 
vindos dos cofres do Go-
verno do Estado.

Há também equipes na 
segunda etapa da GO-487, 
que liga os entroncamen-
tos das rodovias GO-320 e 
GO-595 (entre Edeia e Por-
teirão). Os serviços de ter-
raplenagem e pavimenta-
ção irão beneficiar o setor 
sucroalcooleiro do Sul do 
Estado, local em que favo-
rece o escoamento da pro-
dução e movimenta a eco-
nomia de Goiatuba, Edéia, 
Edealina, Pontalina, Moi-
porá e Joviânia. A primeira 
etapa da implantação da 
rodovia foi concluída e 
entregue pelo governa-
dor Ronaldo Caiado no 
último mês de julho.

No Entorno do Distrito 
Federal, será feita a pa-
vimentação asfáltica da 
GO-230, entre Água Fria e 
Mimoso de Goiás. A rodo-
via possui 53 quilômetros. 
O total dos investimentos 
chega a R$ 81 milhões, re-

cursos do próprio Estado. 
Na Região Central, a 

Goinfra retomou as obras 
de restauração da GO-
414, entre Roselândia 
e o entroncamento da 
GO-020, na região Me-
tropolitana de Goiânia. 
No total, serão revitaliza-
dos 2,7 quilômetros, com 
previsão para concluir o 
serviço no mês que vem. 
Recursos oriundos do Te-
souro Estadual, o valor da 
obra é de R$ 483 mil. 

Pontes
A Goinfra coloca tam-

bém em prática a execu-
ção de importantes proje-
tos de travessias, com a 
construção de pontes que 
vão beneficiar todas as 
regiões goianas. É o caso 
da ponte sobre o Rio Ver-
dão, na GO-409, em Mau-
rilândia, com extensão de 
177 metros. As obras no 
local estão aceleradas e 
os investimentos chegam 
a R$ 3 milhões.

Na região Nordeste, 
na GO-236, está sendo 
construída a ponte sobre 
o Rio Santa Maria, no tre-
cho que fica entre Alvora-
da do Norte e Flores de 
Goiás. A extensão é de 72 
metros, com orçamento 
de 2,4 milhões.

Também será cons-
truída uma nova ponte 
sobre o Rio Mangabeira, 
na GO-230, entre Mimoso 
de Goiás e Água Fria, na 
região do Entorno do Dis-
trito Federal. A obra tem 
60 metros de extensão e 
recebeu investimentos de 
R$ 2,5 milhões.

Na GO-324, entre Jussa-
ra e Jacilândia, será feita a 
construção de ponte sobre 
os córregos da Divisa e 
Marreca. A extensão é de 
45 metros e o valor inves-
tido soma R$ 2,1 milhões.

As frentes de servi-
ço irão promover, ainda, 
a construção da ponte 
sobre o Rio Paranã, na 
GO-116, na rodovia co-
nhecida como “Estrada 
de João Cara Limpa”. A 
extensão será de 72 me-
tros, e envolve recursos 
de R$ 2,4 milhões.

Há ainda projetos em 
desenvolvimento para a 
GO-336, entre Crixás e 
Nova Crixás, pontes so-
bre o Rio Tesoura e Ri-
beirão Taquaral, e ponte 
sobre o Rio do Peixe.

Pacote 
contempla 
pavimentação e 
restauração de 
540 quilômetros 
de rodovias em 
todo estado. 
Anualmente são 
investidos pela 
Goinfra cerca de 
R$ 200 milhões 
para garantir 
manutenção da 
malha
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prêmios

Juntos como nunca, Coca-Cola se une 
à PlayStation para promoção de Natal

para abrir a tem-
porada de Natal e 
promover encon-

tros e conexões, a Coca-
-Cola lança a promoção 
“Presentes Coca-Cola”. 
Este ano, a marca se 
uniu à PlayStation para 
reforçar a mensagem de 
que neste Natal o maior 
presente é estar presen-
te do jeito que for.

Realizada pela agência 
Bullet, na “Promoção Pre-
sentes Coca-Cola” os con-
sumidores poderão ga-
nhar milhares de prêmios 
exclusivos - como Kit ‘Co-
ca-Cola lazer em casa’, 
com frigobar Brastemp 
Retrô exclusivo, Smart 
TV e o tão disputado 
PlayStation®5 - além de 
presentear outra pessoa 

com uma segunda uni-
dade do novo console, 
um dos itens mais dese-
jados do momento.

“Coca-Cola é uma mar-
ca que sempre celebrou e 
promoveu o ‘estar junto’ 
e sabemos que este ano 
estamos vivendo estas 
conexões e momentos de 
forma tão diferente. Nes-
te Natal, sabemos que es-
tar perto  de quem ama-
mos é o mais importante, 
seja do jeito que for! E, 
para nós, presentear nos-
sos amigos e familiares, 
também é uma forma de 
estar presente”, conta Ma-
rina Rocha, diretora de 
marketing de Coca-Cola 
no Brasil. “Decidimos nos 
unir à grandes parceiros 
para tornar essa promo-

ção ainda mais especial 
para todos. Estamos jun-
tos como nunca!”, com-
pleta a diretora.

Para participar, basta 
comprar uma unidade dos 
produtos participantes 
(todo o portfólio de re-
frigerantes, sucos e chás, 
além dos produtos AdeS 
da companhia em suas 
apresentações de latas, 
pet 600ml e vidro 250ml) 
e cadastrar a Nota Fiscal 
com QR Code no site www.
cocacola.com.br ou pelo 
Whatsapp, onde será ge-
rado um número da sorte 
por produto. Ao todo, se-
rão mais de 5 mil prêmios 
distribuídos em sorteios 
semanais. O período de 
participação se estende 
até 29 de dezembro.

entre os milhares de prêmios sorteados, participantes 
da “Promoção Presentes Coca-Cola” poderão ganhar 
PS5, frigobares retrô exclusivos e televisores, além de 
presentear quem ama com um segundo PS5
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Goiás é um dos 10 estados com mais 
empresas lideradas por jovens
Goiás está entre os dez es-
tados com o maior número 
de jovens empreendedo-
res. São 94.425 empresas 
do tipo microempreende-
dor individual (MEI) admi-
nistradas por goianos com 
idade de 16 a 30 anos, se-
gundo dados obtidos no 
Portal do Empreendedor, 
gerenciado pelo Sebrae. O 
estado figura na 8ª posição 
do ranking nacional, que 
é liderado por São Paulo 
(712.601 empresas), Minas 
Gerais (294.328) e Rio de 
Janeiro (271.334). No Cen-
tro-Oeste Goiás lidera iso-
lado, superando o Distrito 
Federal (50.945), Mato 
Grosso (50.880) e Mato 
Grosso do Sul (38.260).

Em todo o estado há 
58 empresas pertencentes 
a jovens de 16 e 17 anos. 
Outros 5.164 empreendi-
mentos do tipo MEI têm 
proprietários com idade 
entre 18 e 20 anos. Na fai-

xa etária de 21 a 30 anos, o 
número é expressivamen-
te maior e chega a 89.203 
empresas. Fora a capital, 
Goiânia (28.261), Apareci-
da é a cidade que mais tem 
microempreendedores jo-
vens (7.733), considerando 
o grupo das cinco maio-
res economias de Goiás, 
que inclui ainda Anápolis 
(5.515), Catalão (1.404) e 
Rio Verde, onde estão re-

gistrados 2.637 MEIs com 
idade até 30 anos.

Jovem empreendedor 
de Aparecida, Vinícius Thor 
de Jesus Santana entrou 
recentemente nessa es-
tatística. Aos 26 anos, ele 
abriu há pouco mais de um 
ano sua própria academia, 
a CrossThor, especializada 
em treinamento de cros-
sfit. Foram quatro anos e 
meio trabalhando como 

assalariado em outro box, 
como são chamadas as 
academias da modalidade, 
até que ele decidiu tocar o 
próprio negócio, em socie-
dade com sua esposa, Le-
tycia dos Santos. Apesar de 
ser patrão de si mesmo, ele 
pega no pesado todos os 
dias na academia - literal-
mente - como instrutor dos 
quase 60 alunos do box.

Para bancar todo o in-

vestimento já feito na aca-
demia - cerca de R$ 32 mil 
- Thor teve de abrir mão 
de alguns bens, inclusive 
o próprio carro. Mas ele 
garante que valeu a pena. 
Assim como outras em-
presas, a CrossThor sofreu 
um revés no 1º semestre, 
quando as academias tive-
ram de fechar para conter 
o avanço da Covid. A queda 
no faturamento chegou a 
quase 80%, revela o em-
preendedor. No entanto, 
Thor conta que a empre-
sa já conseguiu superar 
os prejuízos e hoje fatura 
22% a mais em relação a 
2019. O empresário atribui 
a recuperação do box à ex-
pansão física da academia, 
que agora comporta quase 
o triplo de alunos de sua 
capacidade inicial.

“O principal desafio é 
conseguir manter o públi-
co fiel ao seu negócio e 
fazer com que sua propos-

ta seja concreta, de modo 
que cumpra o que prome-
te. E não há receita mágica: 
é preciso ter paciência e 
trabalhar de forma corre-
ta”, diz Thor. Ele conta que 
sua renda pessoal hoje é 
35% maior em relação à 
época de assalariado.

Especialista em em-
preendedorismo, o goiano 
Chaysther Lima capacita 
jovens que estão se pre-
parando para iniciar na 
carreira de empreendedor. 
Para ele, a atitude empre-
endedora se manifesta com 
mais intensidade em jovens 
em função do espírito des-
bravador nato dessa fase da 
vida e da autonomia que a 
juventude busca para si. Ela 
destaca, entretanto, que os 
jovens precisam se prepa-
rar para o desafio de ter a 
própria empresa, o que en-
volve a tomada de decisões 
complexas e de alto grau de 
responsabilidade. 
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Letycia dos Santos e Vinicíus Thor: aos 26, empreendedor abriu sua própria academia de crossfit 
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em Brasília

Caiado cobra solução para 
endividamento dos Estados

o governador Ro-
naldo Caiado 
participou em 

Brasília, na tarde des-
ta terça-feira (3/11), de 
uma série de reuniões 
para dialogar sobre me-
didas que visam garantir 
o equilíbrio fiscal dos 
Estados. Ele defendeu 
“ação conjunta” que seja 
capaz de resolver o pro-
blema de endividamen-
to enfrentado por Goiás 
e outros Estados, como 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do 
Sul, a partir da aprova-
ção de uma legislação 
sobre o assunto. 

“Devido à situação 
difícil dos Estados, não 
dá mais para esperar”, 
informou Caiado. Ele 
referiu-se ao Plano de 

Promoção do Equilíbrio 
Fiscal, que ficou conheci-
do como Plano Mansueto, 
mas que não avançou no 
Congresso Nacional. Ago-
ra, tramita na Câmara dos 
Deputados o projeto de 
lei complementar (PLP) 
101/2020, uma espécie 
de atualização da propos-
ta anterior. “Precisa ser 
aprovado o mais rápido 
possível”, continuou. 

Acompanhado da se-
cretária da Economia, 
Cristiane Schmidt, a pri-
meira agenda do gover-
nador na capital federal 
foi com o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia. Na sequ-
ência, Caiado e vários 
outros governadores es-
tiveram com o presiden-
te do Senado, Davi Al-

columbre. Nas reuniões 
com os representantes 
do Poder Legislativo, a 
tratativa foi no sentido 
de garantir consenso na 
construção do texto do 
PLP 101, para que seja 
colocado em votação 
ainda este ano. 

Conforme divulgado 
pela imprensa, Maia te-
ria se comprometido a 
colocar o projeto em vo-
tação no próximo dia 17. 
Alcolumbre se compro-
meteu a incluir a maté-
ria na pauta do Senado 
48 horas após votação 
pela Câmara.

Na sequência, a comiti-
va de governantes foi até 
o Ministério da Economia 

para uma reunião com 
o secretário Especial de 
Fazenda, Waldery Ro-
drigues. Caiado afirmou 
que a conversa visou 
sensibilizar o governo 
federal, para que tam-
bém priorize o assunto. 

Ao exemplificar a im-
portância da aprovação 
do projeto, o governador 
lembrou que atualmen-
te o Estado sobrevive 
graças a uma liminar do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que suspende 
o pagamento das dívi-
das junto à União. No 
entanto, ela vence em 
31 de dezembro. “Goiás 
não tem como arcar com 
essa situação se não ti-

vermos esse projeto de 
lei aprovado.”

Sobre o teto de gas-
tos, que é um dos tópi-
cos abordados no PLP 
101, Caiado defendeu 
uma maneira de “regula-
rizar o alongamento da 
dívida” para que os Es-
tados consigam assumir 
e cumprir seus compro-
missos. No caso de Goi-
ás, frisou que o desres-
peito ao teto de gastos 
foi herdado da gestão 
anterior, referente ao 
ano de 2018. “Se não 
tivermos como regulari-
zar essa situação, vamos 
pagar uma multa de R$ 
350 milhões. Isso nos 
impõe uma situação de 

insolvência completa.”
Caiado lembrou, ain-

da, que desde que assu-
miu o governo estadual, 
com déficit de R$ 4,2 bi-
lhões e R$ 1,6 bilhão em 
salários atrasados, tra-
balha arduamente para 
“fazer a tarefa de casa” 
e ingressar no Regime 
de Recuperação Fiscal 
(RRF). “O Estado de Goi-
ás cortou 8% das suas 
despesas, fez a reforma 
da Previdência, fez a 
reforma do Estatuto do 
Servidor, fez corte dos 
incentivos fiscais. Agora, 
nós precisamos ter uma 
lei para que realmente 
tenha o mínimo de tran-
quilidade”, concluiu.

Governador defende urgência na 
aprovação de leis que assegurem o 
equilíbrio fiscal do Estado e de outras 
unidades da federação. “Goiás cortou 
8% das despesas, fez as reformas da 
Previdência, do Estatuto do Servidor 
e corte dos incentivos fiscais. Agora, 
precisamos de uma lei para que 
realmente se tenha o mínimo de 
tranquilidade”, afirma
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Governo de Goiás cumpre cronograma e 
nomeia mais 20 delegados da Polícia Civil

O Governo de Goiás pu-
blicou, nesta terça-feira 
(03/11), no Diário Oficial, 
a nomeação de mais 20 
delegados substitutos 
aprovados no último 
concurso da Polícia Civil. 
Desta forma, o Estado 
cumpre o cronograma 
anunciado pelo governa-
dor Ronaldo em setembro 
e que garante a convoca-
ção de 100 aprovados até 
o final de janeiro de 2021.

Os primeiros 20 nome-

ados foram chamados no 
dia 1º de outubro. São 20 
delegados por mês até 1º 
de janeiro de 2021. Em 25 
de janeiro, haverá a última 
convocação, e a partir dela, 
todos os 100 que fizeram o 
concurso e foram aprova-
dos estarão no cargo. Com 
o novo efetivo que ingres-
sa nos quadros da Polícia 
Civil, o número de delega-
dos vai aumentar em 25%.

A chegada dos novos 
integrantes da segurança 

pública busca equilibrar 
um déficit que se acu-
mulou ao longo das últi-
mas duas décadas. Essas 
são as primeiras contra-
tações desde 2014.

Durante a cerimônia 
de divulgação do crono-
grama de nomeação dos 
delegados substitutos, 
o governador Ronaldo 
Caiado ressaltou que, 
para cumprir o calen-
dário de nomeação, foi 
necessário um encaixe 

no orçamento para não 
quebrar a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF).

A maioria dos profis-
sionais será deslocada 
para o interior, principal-
mente para as regionais 
que mais precisam, como 
as de Luziânia, Posse, Po-
rangatu, Uruaçu e Goiás. 

Confira os nomes 
dos aprovados no Diá-
rio Oficial do Estado de 
Goiás no site diarioofi-
cial.abc.go.gov.br.
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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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Maradona se recupera de anemia 
em hospital, revela médico

a lenda do futebol ar-
gentino Diego Ma-
radona estava com 

anemia e desidratado, mas 
está se recuperando bem 
em um hospital, afirmou 
seu médico pessoal nesta 
terça-feira (3). Maradona, 
de 60 anos, está passan-
do por exames depois de 
ser internado na clínica 
Ipensa, na cidade de La 
Plata, de acordo com seu 
médico Leopoldo Luque, 
que disse que sua condi-
ção clínica não tem rela-
ção com a covid-19.

“Ele está evoluindo 
como queríamos. Espero 
que ele vá querer ficar 
até amanhã”, disse Luque 
a jornalistas. “Ele terá que 
fazer um tratamento de 

longo prazo.”
Na segunda-feira (2), 

Luque havia dito que Ma-
radona, que atualmente é 
técnico do Gimnasia y Es-
grima, de La Plata, “não es-
tava bem psicologicamen-
te” e isso havia impactado 
em sua saúde física. Ele 
deve ficar em observação 
por pelo menos três dias.

Maradona, que conquis-
tou a Copa do Mundo de 
1986 com a Argentina, é 
amplamente considerado 
um dos maiores jogadores 
de futebol da história. A úl-
tima aparição pública dele 
foi em seu aniversário de 
60 anos na sexta-feira, an-
tes da partida de sua equi-
pe contra o Patronato pelo 
Campeonato Argentino.

ex-jogador foi internado nesta 
segunda com quadro de desidratação
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